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ABSTRACT 
 

Objective: Social welfare is considered a part of human life and culture and the development 

of humanitarian theories with emphasis on the responsibility of all towards each other as well 

as the development of social and biological sciences has been effective in the emergence of 

new attitudes about social welfare and poverty reduction. The purpose of this study is to 

investigate the role of Ganjai Khan endowments in the social welfare of Kerman citizens with 

a poverty reduction approach. 

Methods: The study was all citizens over 18 years of age in Kerman. Based on this, using 

Cochran's formula, 384 people were selected as the sample size (this number was increased to 

400, and finally 390 were used in the final analysis). Sampling was performed based on multi-

stage clusters between regions, blocks and finally Kerman households. Data collection tool 

was a researcher-made questionnaire (based on themes taken from the qualitative part). 

Descriptive statistics such as mean and frequency percentage were used to describe the main 

variables of the research and Pearson correlation coefficient and multivariate regression and 

confirmatory factor analysis were used to examine the relationships between variables. Data 

were analyzed using Spss and Amos software. 

Results: The results of multivariate regression test showed that 0.410 of citizens' social 

welfare can be explained based on endowment management, which will result in poverty 

reduction. Regarding the value of standard beta coefficients of each variable, the coefficient 

of priority goes back to the needs, which is 0.452. The lowest value is related to the 

organizational innovation variable which is 0.004. This value is 0.338 for management 

variability, 0.423 for specialized knowledge, 0.431 for understanding endowments and finally 

0.327 for organizational capability. 

Conclusion: The results of this study show that Ganjali Khan endowments have an important 

role in the objective and psychological well-being of Kermani citizens and have an important 

role in reducing poverty. The well-being of citizens and the consequent reduction of poverty 

can be very important. 

 Keywords: Social welfare, objective welfare, mental welfare, endowment, Ganjali Khan 

collection.  
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خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش نقش موقوفات گنجعلی

 فقر
 

 1و d علی ایرانمنش، محمدcقهیتقی کرمی، محمدbزادهاهلل قربانی، وجهaجعفر هزارجریبی

 

a  تهران، ایران.استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی شناسی وجامعهاستاد ، 
b تهران، ایران.دانشیار مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی ، 
c طباطبایی، تهران، ایران. دانشیار فلسفه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه 
d  تهران، ایران.ییوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبای رفاه اجتماعی دانشکده علردکتدانشجوی ، 

  چکیده

دوستی با تأکید های انسانشود و گسترش نظریهرفاه اجتماعی بخشی از زندگی و فرهنگ انسانی تلقی میتبیین موضوع: 

های جدید در خصوص و زیستی در پیدایش نگرشلیت همگان نسبت به یکدیگر و همچنین پیشرفت علوم اجتماعی ؤبر مس
خان در رفاه اجتماعی بررسی نقش موقوفات گنجعلی هدف از پژوهش حاضر مؤثر بوده است. و کاهش فقر رفاه اجتماعی

 شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر است.

اساس، با استفاده از فرمول  ینسال شهر کرمان بودند. بر ا ۱۸ یشهروندان باال یةکل، حاضر مطالعةجامعه آماری  روش:

مورد در  ۳۹۰نهایت  داده شد که در یشمورد افزا ۴۰۰تعداد را به  این) شدند انتخاب نمونه حجم عنوان نفر به ۳۸۴کوکران 
 نهایت در و هااطق، بلوکمن یندر ب ایچندمرحله ایبر اساس خوشه گیریاستفاده قرار گرفتند(. نمونه مورد یینها یلتحل

( یفیبرگرفته از قسمت ک مضامین بر اساسها پرسشنامه محقق ساخته )داده یانجام گرفت. ابزار گردآور یکرمان یخانوارها
 بستگیهم یبو از روش ضر یقتحق یاصل یرهایمتغ یفتوص یبرا یو درصد فراوان یانگینمانند م یفیبود. از روش آمار توص

 از استفاده ها بااستفاده شد، داده یرهامتغ ینروابط ب یبررس یتأییدی برا یعامل یلو تحل یرهچند متغ یونو رگرس یرسونپ
 وتحلیل شدند.تجزیه Amosو  Spss افزارنرم

  ۴۱۰/۰با مقدار  بر اساس مدیریت موقوفات که رفاه اجتماعی شهرونداننتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد  ها:یافته

که نتیجه آن کاهش فقر خواهد بود. در خصوص مقدار ضرایب بتای استاندارد هر یک از متغیرها نیز بیشتر  قابل تبیین است
 ۴/۰شود که است. کمترین مقدار به متغیر نوآوری سازمانی مربوط می ۴۵۲/۰  گردد کهبخشی به نیازها برمیضریب به اولویت

نهایت برای  و در ۴۳۱/۰، درک از موقوفات ۴۲۳/۰، دانش تخصصی ۳۳۸/۰دیریتی است. این مقدار برای متغیر قابلیت م
 است. ۳۲۷/۰قابلیت سازمانی 

خان نقش مهمی را در رفاه عینی و ذهنی شهروندان کرمانی ایفا دهد موقوفات گنجعلیالعه نشان مینتایج این مط نتایج:

لذا مدیریت منابع وقفی در زمان تحریم و شرایط اقتصادی موجود اگر دارند  سزایی بر عهدهنمایند و در کاهش فقر نقش بهمی
 نماید.می تواند کمک بسیار مهمینتیجه کاهش فقر می و در رفاه شهروندان صورت بهینه انجام گیرد بهبه

 .خانرفاه اجتماعی، رفاه عینی، رفاه ذهنی، وقف، مجموعه گنجعلی :هاکلیدواژه
 

 ۰۱/۰۱/۱۴۰۰انتشار آنالین:                 ۰۵/۰۹/۱۳۹۹پذیرش:               ۱۷/۰۸/۱۳۹۹ بازنگری:               ۰6/۰۵/۱۳۹۹دریافت: 
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 مقدمه

های مختلفی بر آن مترتب هست. رفاه اجتماعی رفاه اجتماعی مفهومی غامض و چندبعدی است و ابعاد و شاخص
حمایتی است که »طور سنتی رفاه به معنای گیرد. بههای تاریخی بار معنای خاصی به خود میبسته به شرایط و سنت

جامعه برای اعضاء خود از طریق اقدامات مؤثر در برابر فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیماری، جراحات کار، 
 :Kaske, 2005)کاسکه  (.Prabuha & Lyer, 2001: 31) «سازدبیکاری، اعتیاد، سالمندی و مرگ فراهم می

 ؛اجتنابی قرار دارندمفهوم رفاه اجتماعی بر این مبنا قرار دارد که افراد در معرض خطرات غیرقابل»کند، یاظهار م (90
ها تقسیم شود. تقسیم خطرات به این معنا منظور رفع نیازها و تشخیص پتانسیل افراد، باید خطرات بین آنبنابراین، به

کسانی که تحت پوشش برنامه دوش بکشد. در عوض، باید بین همه تنهایی باریک خطر را براست که هیچ فردی نباید به
شود. ادغام منابع اطمینان از این است رفاه اجتماعی هستند، تقسیم شود. از طرف دیگر، مفهوم ادغام منابع نیز مطرح می
ه ببرد. مجدداً های برنامه سود و بهرکه هرکسی که تحت پوشش یک برنامه رفاهی قرار دارد، قادر است از همه قسمت

این امربر این مبنا است که یک فرد قادر نیست منابع موردنیاز برای رفع احتیاجات که ناشی از در معرض خطرات احتمالی 
کند: رفاه اجتماعی حمایتی است که های خارجی نیاز دارد. در ادامه، استدالل میقرار گرفتن است را بسیج کند و به کمک

های سالمت برای دهد: ارائه خدمات مراقبتایی از اقدامات عمومی ارائه میز طریق مجموعهجامعه برای اعضای خود ا
ترین شاخص برای ایی مهموجود رفاه اجتماعی در هر جامعه«. های دارای فرزند استافراد و ارائه مزایایی برای خانواده

 (. ۲۸: ۱۳۹۱شالی، جامعه هست )هزارجریبی و صفریآن  کننده توسعه درحال بازتولید عین یافتگی آن جامعه و درتوسعه
شود که در صورت تحقق آن شهروندان دارای نوعی بهداشت روانی، فردی و اجتماعی گفته میبه رفاه اجتماعی

انگیزه و روحیه شاد بوده و درنهایت، جامعه شاداب و سالمت خواهد بود. درواقع، زندگی سالم محصول تعامل اجتماعی 
کننده افراد از سوی دیگر هست. مفهوم رفاه سو و محیط اجتماعی و اقتصادی احاطههای فردی از یکانتخاببین 

طورکلی جامعه در نظر گرفت. ها، اجتماعات محلى و بهها، سازمانها، انجمنتوان در سطح افراد، خانوادهاجتماعى را می
طورکلی باشد )سام آرام و المللی و یا جهان بهرها، مناطق بینتواند دربرگیرنده گروهى از کشواین مفهوم همچنین می

که  شودیمحرزتر م یزمان اجتماعیرفاه  یشبردو ضرورت مطالعه وقف و نقش آن در پ یتاهم(. ۱۲: ۱۳۹۳محبوبی، 
 یکمثابة هکاربست در بحران هستند و وقف ب یثو هم از ح ینظر یثامروزه دولت و بازار درروند توسعه، هم از ح یم،بدان
ثروت و  یدتول یوةش یکو هم  یرخواهانهو خ یررسمیصورت غبه یرفاه اجتماع یارتقا یوةش یک ی،اجتماع یستز یوةش

رفاه مثمر  یشبرطرف کردن فقر و افزا یدر کاهش و حت توانیکند که ممی یهتغذ یاز آبشخور ی،ماد بعباز توزیع منا
اثر  یجهت که موقوفات دارا ینمتفاوت هست. به ا یهای رفاهتالش یرف با ساشود که وقمشاهده می ینثمر باشد؛ بنابرا

بر  یدانمیراث جاو یکاقشار مختلف مردم بماند و  ینسال در ب یهاها تا سالآن یاثر رفاه تواندیو م باشندیم یطوالن
 یریگکه شاهد شکل یبلکه در دوران مدرن امروز شود،یبگذارد. تأثیر مثبت وقف فقط منوط به دوران گذشته نم یجا

 یریوقف با توجه به تأث هنگفر یمهست یشهر یدارخصوص توسعه پابه هاینهزم یدر تمام یدارروزافزون تفکر توسعه پا
به با توجه  یرانا ینیگشا در نظام دچاره یعنوان عاملبه تواندیدارا هست م یتوسعه اقتصاد یاییو پا یکه در ماندگار

با توجه به نقش، آثار و پیامدهای وقف در ادوار  (.۱۳۹۸، کمالحیدری باباو  یخود مؤثر واقع شود )زارع یهامؤلفه
گوناگون ملل اسالمی، تبیین ماهیت و پیامدهای رفاهی آن گاهی در جهت تحقق اهداف عدالت اجتماعی و رسیدن به 

ت رفاهی موقوفات باعث توجه یزون بر این، تحلیل پیامدهای مدیریک جامعة مطلوب و عاری از نابرابری و فقر است. اف
های اجتماعی معطوف گذاران به نقش مهم این سنت نیکو در ایجاد سیاستمتولیان امر توسعه و رفاه اجتماعی و سیاست

کنونی  های ارزشمند اسالمی را در اقتصاد و جامعةبه فرهنگ و جامعة اسالمی خواهد شد و اهمیت و جایگاه سنت
آشکارتر خواهد کرد. افزون بر این، وقف را باید ازنظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزء مظاهر خاص پیشرفت و رفاه 
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ای به خانواده دیگر و از ها بعد از چند سالی از خانوادهمعموالً ثروت به کمک وقف ،طبق موازین دینی. جامعه بدانیم
این امر در حقیقت نوعی بیمه اجتماعی . آیدو نوعی تعدیل و تقسیم ثروت پیش می یابدای به طبقه دیگر انتقال میطبقه
تعدیل ثروت،  ؛توان در سه فرآیند ذکر کردنتیجه طبیعی وقف را می. فقرزدایی یکی دیگر از اهداف مهم وقف است. است

وقف آثار و . اقتصادی جامعه هستندها در اصل زیربنای عدالت اجتماعی و توازن اجتماعی و همکاری جامعه که همه این
اثر درونی متوجه شخص واقف است که با این . طورکلی دارای دو اثر درونی و بیرونی استبرکات بسیاری دارد، ولی به

اندوزی را از خود دور کرده است و اثر بیرونی آن در جامعه مال عمل به تزکیه نفس خویش پرداخته و روحیه دنیاطلبی و
این اثر بیرونی چنان . تواند در محور فقر و محرومیت و فاصله شدید طبقاتی تأثیر بسزایی بگذاردکند که میینمود پیدا م

گونه که در بیان مسئله رو، همانتوان از آن کمک گرفت. ازاینکند که حتی در اداره یک جامعه مینقش مهمی ایفا می
همیت و ضرورت های وقف و اوقاف امین رفاه اجتماعی، توجه به ظرفیتها و بازار در تأاشاره شد، با توجه به بحران دولت

 (۱۳۸۸ نیک،مضاعفی دارد )قنبری

مهم  نکتهتواند به بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فقر شهروندان کمک کند. درواقع، مدیریت مناسب موقوفات می
بوده که  یمال یساختارها نیاز بهتر یکی یمال منابع تیرینوع ساختار در مد نیاست که ا تاوفوقممنابع  تیریساختار مد

 رایز، (۳۷۱: ۱۳۸۷)ریاحی،  گردند عرصه وارد منابع ریسا تا گرددیم منابع ریسا و خودبرای  یپروژه منبع تأمین مال کی
موقوفات  نقش ثیح نیو از ا گیرددر برمی را یعموم و یخصوص مدرن، ،یسنت یالگو از یبیترک شد اشاره که گونههمان

 شکل به یمال منابع یالگو خانیگنجعل موقوفات در .است موردتوجه کرمان شهر ساکنان یاجتماع رفاه درخان گنجعلی
شکل که حاکم وقت  نیبه ا (.۷۲: ۱۳۸۰زاده، جمعه)امام است اجراشده و ریزیبرنامه تأملیقابل و شرفتهیپ اریبس

حاکم بر  طیموضوع و با توجه به شرا تیریموجود که بر اساس مد و امکاناتخود  اراتیخان( با استفاده از اختی)گنجعل
قنوات را جهت رفاه مردم  نیسه فقره قنات، آب ا و احیایبا احداث  و اقلیمهوای منطقه  و جامعه زمان خود و نقش آب
بوده است  یو غیر وقف یو باغات چه از نوع وقف یمزارع کشاورز یاریها جهت آباز آب قنات یوقف نموده است که بخش

کرمان  (و مدرسه مسجد، کاروانسرا، آن زمان )بازار یهای اقتصادتوسعه زمینه و حتیحفظ  یبرا ینیتضم زیخود ن نیکه ا
در حمام، مصارف مختلف  در طول مسیر و منازل و همچنینمردم  یمصارف عموم نیز جهت یبوده است و بخش

شده و از  فروخته درآمدجهت کسب به آب  نیمازاد ا وشده می هاآنو... جهت انجام امور جاری مربوط به  کاروانسرا
 ا،یدر درجه اول جهت توسعه، اح دهیطور که در متن وقف نامه عنوان گردالزم همان یعنوان منبع مالدرآمد حاصله به

موارد  ریصرف سا یدر مرتبه بعد بیشتر صورت وجود درآمد و سپس درشده  ساخت و نگهداری خود قنوات استفاده ر،یتعم
از فقرات  کیهر لیبا ساخت و تکم یمتماد انی. در طول سالاست رسیدهمی ،شده نامه بدان اشارهکه در متن وقف
 منبع و محل کرده درآمد جادیا خود موقوفات و هیابن نیا...( و نیدکاک ،انبارآب ، مدرسه، مسجد، کاروانسرا، مجموعه )بازار

 منابع واقع، در(. ۳۷۱: ۱۳۸۷)ریاحی،  دیگرد استفاده مجموعه خود حفظ و توسعه نیز جهت هاآن درآمدکه  است شده یمال
 در که است یعموم منافع خدمت در داریپا و رشد یابنده چرخة کی در موقوفات از حاصل یانسان منابع و( یکیزی)ف یماد
 دو. استبوده  کرمان شهر علمی و ایحرفه فنی، هایمهارت انباشت اقتصادی، رشد مستقیم علل از یکی هاسال یط

 باعث که نمود انیب هیعلم حوزه و مدرسه مسجد، بر مشتمل آموزش بعد در را یکی توانمی را مجموعه نیا بارز نمونه
 کسب و آموزش به نسبت روز علوم نیهمچن و یمعنو بعد از افراد باتربیت دینی و حوزوی علوم آموزش یافتن رونق
 یارتقا بر عالوه، بازار با جواریهم لیدل به اماکن نیا که و نمونه دیگر بازار .هست جامعه نیاز مورد مشاغل و حرف
 مستمر، منبع یک عنوانبه موقوفات. اندگشته یانسان منابع سطح ارتقای و اشتغال موجب مردم معرفت و دانش سطح
 زین ی و درنتیجه به کاهش فقراقتصاد یفشارها کاهش به است توانسته قیطر نیا از و است داشته مردمی پشتوانه
بر اثر  آمده در طول زمانهای پیشمشکالت و نابسامانی لیدر کرمان به دل(. ۱۸۰: ۱۳۸۷)مرتضوی و یزدی،  کند کمک
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 و ستد و ز شهر که محل دادداده بود مرک که رخ ها(جنگو  هازلزله( و غیرطبیعی )آشوب و )طوفان یعیحوادث طب
ها به صاحبان آن گرانیشده بود و از طرف دشدت فرسوده و تخریبها بهنوعی همان بازار و مغازهامرارمعاش مردم و یا به

 نیخان ارو گنجعلی نیاند لذا از همنداشته را هیابن نیو توسعه ا ریتعدد ورثه امکان تعم ایو  یمشکالت مال لیدل
 یمالکان قبل اریمجدداً در اخت یصورت وقفها بهآن یو نوساز ینموده و پس از بازساز یداریها را خرها و مغازهساختمان

 رنجور ودمیدن روح تازه در کالبد  خان عالوه بریکار گنجعل نیها و صاحبان حرف و صنایع قرار داده است. امغازه نیا
 مشاغل نیو تجربه صاحبان ا یوکار بازار شده است و از توانمندق در کسبرون جادیسبب ا نیشهر بوده همچن ضیمر

(. 6۵6: ۱۳۸۷)مطعبه چی،  استفاده نموده است روهایو اشتغال ن ییشهرودان در اثر درآمدزا یرفاه تیوضع یجهت ارتقا
طور کامل به ی،و معنو یماد یهسرما ینرو است که سبب شده اروبه ییمنابع وقف با مشکالت و تنگناها یریتامروزه، مد

مثال، با توجه به  ی. برایردقرار نگ یبردارشهروندان مورد بهره یسطح رفاه اجتماع یدر جهت بهبود و ارتقا یدو مف
مناسب و بجا، نتوانسته  یریتازجمله عدم مد یل مختلفموقوفه به دال ینمجموعه قنوات ا ،های استان کرمانسالیخشک

 یاءمناسب و اح یریتیمد یبا ارائه الگو توانیداشته باشد، اما م یکاف ییغیر کشاورزی کارا یزی و حتکشاور یوردر بهره
 یحدهی صحروبرو شده است. فقدان سازمان ییهاامروزه با چالش یریتمد ینا ولیمردم را باال برد؛  یها رفاه اجتماعآن

در عدم توسعه مقوله  یرگذاراز عوامل مهم و تأث ی،روندان کرمانرفاه شه یتمنابع و تقو ینا یمنظور ارتقابرای اوقاف به
 یحدهی صحتوان در نبودن سازمانیکندی و رکود را م ینا یاصل یلاز دال یکی»خان است. وقف در موقوفات گنجعلی

 یحصح یریگو بهره یریتوقف برای مد یتدهی کارا و نظام هدانبود سازمان ،دیگرعبارتبرای موقوفات خالصه کرد؛ به
واقفان و  یمثال، در مناطقعنوان؛ بهمی باشدهر منطقه و مردم آن  یازموردن هایییدارا یجادا یااز اموال موقوفه و 

و بدون  یها خالآن یشترب یاکرده و همه  یجادها در کنار هم اهای متعددی برای مدارس و دانشگاهساختمان یکوکارانن
: ۱۳۹۲)سید حسینی و همکاران،  «کندیموارد غوغا م ینبه هم یازو ن یتمحروم یگر،اما در مناطق د اند،استفاده مانده

که  ییالگو یاشناسایی هست؛ اما مدل قابل یمتفاوت یمتفاوت الگوها هایینه(. با توجه به مصارف وقف در زم۱۱۷
لذا  قرار نگرفته یقه نشان دهد، موردتوجه و تحقمتفاوت رفا یهامصارف وقف را بر شاخص ینتأثیرات ا یبیصورت ترکبه

خان در رفاه اجتماعی با رویکرد کاهش فقر در شهروندان کرمانی دنبال بررسی نقش موقوفات گنجعلی پژوهش حاضر به
 است.

  نظریپیشینۀ 

برابری و عدالت های بالقوه انسانی، رفاه اجتماعی از سازوکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی و راهی برای توانایی
هایی ای منسجم و جامع از خدمات و برنامهمنظور رفع تبعیض است. رفاه اجتماعی سامانهعنوان یک حرکت واضح بهبه

شده است. رفاه اجتماعی برای به و کارکرد اجتماعی مردم طراحی است که برای ارتقای توسعه اجتماعی، عدالت اجتماعی
رشد اقتصادی شرط ضروری کاهش فقر و افزایش رفاه . (Bak, 2004)دن خوشی و رفاه در جامعه است وجود آور

 اظهار و کندمی انسان یاد زندگی مناسب وضعیت عنوانبه رفاه از« میجلی جیمز» (.Aker, 2007)اجتماعی است 

 بیولوژیکی نیازهای سطح در چه جوامع، و هاگروه ها،خانواده نیازهای افراد، باید اجتماعی رفاه تأمین برای که داردمی

 بهزیستی سازمان ریزیبرنامه (. شورای6-۷: ۱۳۸۷گردد )میجلی،  سازمانی رفع و اجتماعی نیازهای سطح چه در و

 آنچه یا نیازها -۱مؤلفه:  سه بر که است چندبعدی مفهومی کند، رفاهمی تعریف گونهرا این اجتماعی رفاه نیز کشور

خود  برای مردم آنچه یا هاخواسته -۳ و است سودمند و خوب مردم آنچه برای یا منافع -۲ باشند داشته باید مردم
رفاه »توان گفت: (. در تعریفی دیگر می۱۳: ۱۳۷۹کشور،  بهزیستی سازمان ریزیبرنامه کنند )شورایمی انتخاب

هایی است که در قالب ها و سیاستات، برنامهای از قوانین، مقرریافتهای سازماناجتماعی عبارت است از مجموعه
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شود منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و تأمین سعادت انسان ارائه میمؤسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به
-رفاه اجتماعی، شامل مجموعه شرایط و کیفیتن، بنابرای ؛(۴۳6: ۱۳۸6)رضایی، « تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد

قبول تأمین کرده و همه مردم از زندگی در آن شرایط  هایی است که نیازهای فردی و اجتماعی آحاد جامعه را در حد قابل
 از رفاه را سه ویژگی ۱گودین ،( ,2016Urtasuna :903) احساس امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشند

 اول، حداقل الگوی» اند از:ما قرار دارد. این سه ویژگی عبارت نوعی در ارتباط با تعریف مدنظرکند که بهمی مشخص

 عقایدی پیرامون سوم، الگوی کند.تأکید می برابری اجتماعی مفهوم بر دوم، الگوی .دهدمی قرار را موردنظر معیارها

های ایجاد زمینهتوان گفت: وقف با می پس (.Makaron, 2005 : 15-16) «زندمی مانند برادری و جامعه نگری دور
های درآمدی سازد و از این طریق با کاهش فاصلة طبقاتی و شکافمساعد حداقل معیارها را برای افراد فقیر فراهم می

بنابراین،  ؛شودنتیجه، افزایش رفاه و توسعة اجتماعی آحاد جامعه می اقتصادی و در -منجر به تقویت سرمایة اجتماعی
در زندگی بشر های معنوی و مادی که امروزه شدت نیاز به احیای توازن فکری بین ارزشتواند با مواردی مثل وقف می
برداری سازی اقدامات حکومتی و خصوصی در تحقق اهداف توسعه، بهرهشود، تشدید نیاز به فعالیت تکمیلنمیمشاهده 

وقف در  اد جامعه باشد و مشارکت عمدهتواند شامل تمام نیازهای افرای وقف به دلیل این ویژگی که میاز نظام توسعه
 تکامل ساختار نهادی جامعه به رفاه اجتماعی کمک کند.

گیری رفاه اجتماعی، بیانگرهـایی از اقتـصادی نظیـر درآمد ملی سرانه که منظور سنجش و اندازهطور سنتی، بهبه 
هایی مثل شود. سنجهپوشی میفـاه اجتماعی چشمشده و از سـایر ابعاد مـؤثر بر ر تنها بر مصرف تمرکز دارد، استفاده

؛ Zarzosa & Somarriba, 2012)گیرد بعدی در نظر میایی تکدرآمد ملی سرانه، رفاه اجتماعی را به مثابة پدیده

 .(۱۳۹۲، محققی کمالی و همکاران

، ۱۹۷۰اجتماعی در دهه در نظریه « چرخش فرهنگی»های اخیر و تا قبل از گفتمان مسلط رفاه اجتماعی تا دهه 
های توسعه نیز نظریه شدند وتعریف می« های توسعهنظریه»بوده، به این معنا که رفاه اجتماعی در پرتو « گفتمان مادی»

-های رشد اقتصادی مانند درآمد ملی، تولید ناخالص ملی، میزان مصرف انرژی و مقوالتی از این نوع میبه شاخص

های رفاه جامعه ن گفتمان اشتغال و درآمد و دسترسی به منابع مادی قدرت و ثروت شاخصرو، در ایپرداختند. ازاین
جنبش بیانگرهای اجتماعی، رفاه اجتماعی را مفهومی چندبعدی معرفی کرد و آن را  ۱۹6۰در اواخر دهة ، شدشناخته می

یط و غیره را به مفهوم رفاه اجتماعی از انحصار اقتصاد خارج کرد. این رویکرد ابعادی نظیر سالمت، آموزش، مسکن، مح
 & Zarzosa) افزود. از این منظر، عوامل یادشده برای درک و سنجش رفاه اجتماعی افراد ضروری شناخته شد

Somarriba, 2012.) 
های اخالقی و آماری است و ابعاد مختلف اقتصادی یک جامعه پیچیده، ذاتاً نیازمند برخی از قضاوت -رفاه اجتماعی 

ها و انتخاب تنهایی، نمایش اهمیت ارزش قضاوتبنابراین، با یک عدد شاخص، به ؛بسیاری در برابر رفاه وجود دارد
اقتصادی باید بر  –بنابراین، شاخص رفاه اجتماعی ؛است مقایسه فنی در ساخت شاخصی برای رفاه اقتصادی مشکل

های مصرف، انباشت، نابرابری و ناامنی باشد؛ که همراه با آن شناخت روشنی از اوزان هریک از این اجزا مبنای شاخص
ویکرد ر»گیری رفاه دو شاخص عمده وجود دارد: در اندازه .گران وجود داشته باشدهای متفاوت مشاهدهارزش بسته به

گرفته تحقیقات بسیاری که توسط دانشمندان علوم اجتماعی انجام(. Veenhoven, 2007)« عینی و رویکرد ذهنی
 ,Chanfreau et al)های عاطفی مثبت )ازجمله احساس نشاط( بر سالمت افراد تأثیر بسزایی دارد دهد حالتنشان می

 ست. به سخن دیگر، تابع رفاه عینی و مختصات آن است. ازنشاط و رفاه ذهنی خود متأثر از عوامل ماقبل ا (.2008
های مدنی؛ روابط اند از: سالمت جسمانی؛ امکانات و خدمات رفاهی خانوار؛ فعالیتجمله این عوامل عینی رفاه عبارت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Godín 
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ملموس رفاه های رؤیت پذیر و ها و مؤلفه(. رفاه عینی معموالً با سنجه۱۳۹۲اجتماعی )فیروز جاییان و دهقان حداد، 
ای از شرایط واقعی و بیرونی زندگی و مواردی آشکار و شود. رویکرد عینی رفاه را با عنوان مجموعهسنجیده و تعریف می

جمله ثروت و شرایط  کند. این موارد سالمت جسمانی، شرایط شخصی )ازمرتبط با استانداردهای زندگی قلمداد می
نظر برخی  تماعی، اقدامات شغلی و یا دیگر عوامل اجتماعی و اقتصادی است. اززندگی(، ارتباطات اجتماعی، اقدامات اج

جریانات سرانه مؤثر مصرف: این بعد، مصرف کاال و  اند از:محققان چهار جزء یا بعد رفاه اقتصادی و یا عینی عبارت
انباشت  شود.اری را شامل میخدمات بازاری، جریان سرانه مؤثر تولید خانگی، فراغت و دیگر کاالها و خدمات غیر باز

ای خانه و کاالهای مصرفی مشاهده، انبارهی منابع تولیدی: این بعد، انباشت خالص سرمایه قابلهاخالص مجموعه انبار
های خارجی را های محیطی و تغییر خالص در سطح بدهیبادوام، تغییرات خالص در ارزش ذخیره منابع طبیعی، هزینه

گذاری در تواند شامل انباشت سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایهآل میطور ایدهد بهشود. این بعامل میش
ناامنی اقتصادی:  فقر و نابرابری: شامل شدت فقر و نابرابری درآمدی است. ،توزیع درآمد تحقیقات و توسعه نیز باشد.

خدام، بیماری، جدایی خانواده و فقر دوران پیری ناامنی اقتصادی ناشی از این موارد است: از دست دادن شغل و عدم است
 .(۱۳۹۰هزارجریبی و صفری شالی، )

 کم( و تقریباً منفی عواطف زیاد و تقریباً مثبت عواطف تجربه دیگر، عبارتعاطفی )به عنصر شامل» رفاه ذهنی 

 و کلی ارزیابی»در اینجا، «. شودشخص( می زندگی از کلی یا ارزیابی زندگی از رضایت دیگر، عبارتشناختی )به عنصر
 (.WinnHowen, 2008)« خود از زندگی فرد ذهنی
های بازتابی دارند. ارزیابی شود که مردم در مورد زندگی خودهای مثبت و منفی میرفاه ذهنی شامل تمام ارزیابی 

در برابر وقایع زندگی های عاطفی شناختی همچون رضایت از زندگی، رضایت شغلی، عالقه و تعهدات و نیز واکنش
(. این ارزیابی ممکن است شناختی اولیه باشد یا اینکه ۱۳۹۷همچون شادی یا ناراحتی هست )محمدی پور و همکاران، 

ه است که شامل دو عنصر شناخت و ها باشد. رفاه ذهنی حالتی از رفابخش یا نارضایتیشامل تجارب هیجانی رضایت
شده است: (. برخی بر این باورند که رفاه ذهنی از چهار جزء تشکیل۱۳۹۰الی، شهست )هزارجریبی و صفری لبستگید

 ایزمینهعواطف خوشایند؛ عواطف ناخوشایند؛ قضاوت دربارة زندگی یا سنجش وضعیت زندگی؛ رضایت در مورد مسائل 
اس نشاط به احساسات (. بدین ترتیب، احس۱۳۹۷پور و همکاران، ، اوقات فراغت و غیره )محمدینظیر ازدواج، سالمتی

رفاه ذهنی را به  (،Conlon- Baco, 2010) بندیدر یک دسته .شودمثبت فرد و رضایت خاطر او از زندگی مربوط می
کند. وی بر این باور است که رفاه ذهنی ارزیابی خود از بندی میتقسیم ۲«نشاط فردی»و  ۱«رضایت از زندگی»دو بعد 

های احساسی و شناختی از رفاه ذهنی ارزیابی»توان گفت که: مجموع، می است. درنسبت به دو عامل رضایت و نشاط 
شامل دو بعد وسیع است: رفاه احساسی و کارکرد  و ؛دهدگیرد و حالت پیشرفته خوشایند روانی را ارائه میافراد را در برمی

رضایت از زندگی و تعادل عواطف و ها از شادکامی و مثبت. رفاه احساسی بعدی از رفاه ذهنی است که شامل ادراک
گانه است: رضایت از زندگی، احساسات مثبت و بنابراین رفاه احساسی، شامل ساختار سه ؛احساسات مثبت و منفی است

شود و شامل عناصری از شادکامی بنابراین، رفاه ذهنی به واسطة رفاه احساسی و کارکرد مثبت تعریف می ؛احساس منفی
ارتباط با شود که بیشناختی و رفاه اجتماعی میت از زندگی، تعادل احساسات مثبت و منفی، رفاه روانشده و رضای تعریف

 (.۱6: ۱۳۹۴)بارگاهی و کبیری، « رفتار روزمرة افراد نیست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. life satisfaction 
2. personal happiness 
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 (ICWME-I)های کوچک گذاری وقف نقدی شرکتمدل سرمایه -۱شکل 

گذاری وقـف نقـدی مـدل سـرمایه ها و کاهش فقرمالی پروژهمحداس تاکر و همکاران در مورد نقش وقف در تأمین 
 Mohd) را ارائه نمودند که بیانگر نقش مهم وقف در بهبود شرایط اقتصـادی اسـت( ICWME-I)های کوچک شرکت

Thas Thaker et al, 2016.) 

های وقفی در مالزی توسط شورای اسالمی های توسعه تجاری زمین( باهدف مطالعه روش۲۰۱۳) ابوبکرهاشم و 
وری به بررسی سازوکار اداره این منابع پرداختند. نتایج توسعه این منابع سبب شده تا بهره (IRCPP)پوالن پینانگ 
 های این منطقه افزایش یابد.امالک و زمین

 
  (Hashim et al, 2013 منبع:(، IRCPP توسعه دارایی وقف در -۲شکل 

 پیشینۀ عملی 

هـای توسـعه روش ؛ )et al Isa, 2011( ۱مدیریت وقف در مالزی (؛,Saleem 2010( های وقفیمدیریت دارایی
 Shaikh) یاجتماع یهاپروژه یمال تأمین در وقف کاربرد (Hashim et al, 2013) های وقفی در مالزیتجاری زمین

et al , 2017) های کوچک در مالزی منابع وقف نقدی و تأمین مالی شرکت(؛ ۲۰۰۸وقف و پایداری )احمد، ؛(Mohd 

Thas Thaker et al, 2018)( ؛ وقف، رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادیKrafess, 2005 ؛ تأثیر کارکردهای مدیریت)



 ۸۹-۱۱۲(، ۱)۸، هزارجریبی و همکاران 97

 

مـالی منابع  تیریمد انیرابطه م یبررس(؛ Al-Bahussin & El-Garaihy, 2013 (منابع بر عملکرد سازمانی اوقاف
 ( نیز ازجمله این مطالعات هستند.Boosini & Kaslaskyte, 2012مطلوبیت سازمانی ))رفاه( و 

های مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن در بهبود روش»به بررسی  ، (۱۳۹۲در همین راستا، سید حسینی و همکاران )
های مدیریتی فعلی حاکم بر دهد که بهبود روشپرداختند. نتایج این مطالعه نشان می« وری در حوزة وقفافزایش بهره

 وری در حوزة وقف اثرگذار است و تأثیر مثبتی دارد.اموال موقوفه در سازمان اوقاف بر میزان بهره
 ,.Bäckström, Davie, 2010)دهد که ارتباط بین مذهب و رفاه اجتماعی پیچیده و چندبعدی است مطالعات نشان می

 Edgardh & Pettersso, 2004.,  Bane, Coffin & Thiemann, 2000., Edgardh, 2004., Morgan, 

های مذهبی ارتبـاط وثیقـی تاریخ و فعالیت دهند باهای رفاه اجتماعی شکل میهای رفاهی که به سیاستارزش (.2006
های ها و سیاستو همچنین، نهادهای مذهبی نقش مهمی در تکوین دولت  Lipset, 1996., Coffin, 2005))دارند

(. مذهب و دین و نیز اعمـال و نهادهـای بـر خواسـته از آن بـه طـر  ,Axtmann, 2004: 11اند )ها داشتهرفاهی آن
های معطـوف بـه توسـعه و رفـاه افـراد را گذارند و از این طریق رفتارها و نگرشه و روان افراد تأثیر میگوناگون بر جامع

 نامید.« فرهنگ رفاه»توان آن را دهند که در اصطالح میشکل می
و تئوری ها و سنن دینی در تأمین اجتماعی و ارتقای رفاه شهروندان به مطالعه اندیشمندان مختلفی به مطالعه ارزش 

گیری نقش مسیحیت در شکل» (Weber, 2013)« داریاخال  پروتستانی و روح سرمایه»اند. پردازی پرداخته
در خصوص  ۲و مانو ۱مطالعه لین»؛ «های دینی کاتولیک در تأمین اجتماعی آلمانتأثیر ارزش»؛ «های رفاهدولت
در مورد نقش  ۳؛ مطالعه کرسبرگن«های تأمین اجتماعی سوئیس و کشورهای اروپای شمالیهای پروتستانی سیاستریشه

های مسیحی های دینی و اجتماعی در رفاه اجتماعی آمریکا؛ بنیانمسیحیت در رفاه اجتماعی اروپا؛ توجه به نقش ارزش
های دینی در شوند که به بررسی ارزشنظرانی محسوب میازجمله صاحب (van Oorschot et al, 2016رفاه )دولت 

 اند.ارتقای رفاه اجتماعی پرداخته
( به بررسی مبانی و (Ehlers, 1995 دهنده اهمیت آن در روابط اجتماعی استمفاهیم رفاهی نهفته در مذهب نشان

اجتماعی وقف، -پردازد. وی در بخش اهمیت اقتصادیمیاقتصادی و سیاسی وقف  -اهمیت تکوینی و مکانی، اجتماعی
تهیه و تدارک قسمت اعظم وظایف و مراسم دینی همیشگی و دیرینه جامعه در  شمارد: الف(ارکرد اصلی را برمیچهار ک

یه و های علمهای جاری و تعمیرات مساجد، حوزهدهی، تقبل و تأمین تمام یا قسمتی از هزینهشهرها، ازجمله سازمان
ها و رویدادهای دینی در ایام خاص و های مذهبی و سایر مناسبتها، برگزاری مراسم عزاداری، اعیاد و جشنحسینیه

آموزان و مدارس، اداره های گوناگون به فقرا، بینوایان، دانشتعلقات مذهبی از محل تخصیص عواید موقوفات؛ ب( کمک
المنفعه از محل عایدات موقوفات؛ ج( انبارها و انجام سایر امور خیریه و عامها، آبمها، حماو نگهداری برخی از بیمارستان

ها و مدت به مردم و اجاره مغازههای وقفی با اجاره طوالنیقیمت برای مردم فقیر و واگذاری زمین تأمین مساکن ارزان
طور مستقیم در امالک، اماکن ع زیادی از شاغلین بهصورت ارزان( در برخی از کشورها؛ د( کارآفرینی: جمها )بهکارگاه

 های اوقاف شهرها و کشورهای اسالمی به کار اشتغال دارند.متبرکه، تأسیسات مستغالت بازرگانی و صنعتی، سازمان
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1. Lin 
2. Manow 
3. Kersbergen 
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 شناسی ها و روشداده

ها سال شهر کرمان بودند بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه ۱۸جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شهروندان باالی 
ها برخی از آوری دادهشد که در خالل جمعبینی میمورد ارتقاء داده شدند، زیرا پیش ۴۰۰ها به است که آن ۳۸۴

 رار گرفت.پرسشنامه برگشتی مورد تحلیل ق ۳۹۰نهایت  ، پاره، ناقص و یا برگشت داده نشود که درمفقود،ها، پرسشنامه
آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته رفاه اجتماعی در دو بعد رفاه عینی و رفاه ذهنی )بر اساس منظور جمعبه
محقق ساخته )بر اساس مضامین برگرفته از قسمت  های رفاهی( و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت منابع وقفشاخص
بخشی به نیازها و ، درک از موقوفات، نوآوری سازمانی، اولویتهای مدیریتی، دانش تخصصیدر ابعاد قابلیتکیفی( 
روایی صوری و . های این ابعاد با تحلیل عاملی اکتشافی مورد تائید قرار گرفتندهای سازمانی استفاده شد و شاخصقابلیت

باخ مورد روش آلفای کرونه از ضریب پایایی ید و پایایی ابزار با استفادها بر اساس نظر متخصصان تأیشنامهمحتوایی پرس
 آمده است.( ۱) در جدول ؛ کهتائید قرار گرفت

 هاهای اصلی پرسشنامهضریب آلفای کرون باخ برای مؤلفه -۱جدول 

 باخضریب آلفای کرون مؤلفه
 ۷۵/۰ رفاه عینی

 ۷۱/۰ رفاه ذهنی

 ۷6/۰ قابلیت مدیریتی

 ۷۲/۰ دانش تخصصی

 ۸۴/۰ درک از موقوفات

 ۷۵/۰ نوآوری سازمانی

 ۷۲/۰ بخشی به نیازهااولویت

 ۷۴/۰ قابلیت سازمانی

 قلمرو پژوهش

 مکان انجام این پژوهش در شهر کرمان در حوزه موقوفات گنجعلی خان این شهر هست.

 
 خان کرمانمجموعه موقوفات گنجعلی -۳شکل 
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 خان کرمانموقوفات گنجعلی تصویر مجموعه - ۴شکل 

 
 خان کرمانموقوفات گنجعلیمجموعه  پالن -۵شکل 

 هایافته

نفر زن بودند. همچنین نتایج نشان داد  ۱۵۳نفر مرد و  ۲۳۷ ،مطالعه نفر مورد ۳۹۰شده، از های انجامبر اساس بررسی
شده یا طال  گرفته بودند و در این  درصد همسر فوت ۲۸/۱درصد مجرد و  ۵۳/۳۱درصد افراد نمونه متأهل،  ۱۰/6۴

 ۵۳/۳۱سال است که معادل  ۳۸تا  ۲۹اند، بیشترین توزیع فراوانی مربوط به گروه سنی پاسخ بودهنفر نیز بی ۱۲میان 
درصد پاسخگویان بودند.  ۴۸/۳سال و باالتر است که معادل  6۸درصد بودند. کمترین فراوانی نیز مربوط به گروه سنی 

، 6۱/۱۴دیپلم ، ۹۵/۱۷ دیپلمباشند. فو درصد می ۷۴/۱۹ بیشترین توزیع فراوانی مربوط به تحصیالت لیسانس هست که
دکترا و  ۳۳/۳لیسانس، فو  ۲۳/۹عالوه بر این، . بودند ۴ /6۱سواد ، بی۷۰/۷، ابتدایی ۱۰/۴، راهنمایی ۸۲/۱۲دبیرستان 

درصد  ۸۴/۳هستند صورت آزاد شاغل به ۴6/۲۸نفر افراد نمونه،  ۳۹۰بین  ازدرصد نیز تحصیالت حوزوی داشتند.  ۹۰/۵
صد میلیون و ششدرصد یک ۱۰میلیون و پانصد،  تا یک میلیون و صد هزار درصد یک ۷۱/۸میلیون،  تا یک پانصد
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صد درصد دو میلیون و شش ۲۰/۱۸دو میلیون و صد هزارتا دو میلیون پانصد هزار،  ۱۴درصد  /6۱هزارتا دو میلیون، 
درصد سه میلیون و ششصد  ۳۳/۱۳تا سه میلیون و پانصد هزار،  درصد سه میلیون و صد هزار ۸۰/۲۱هزارتا سه میلیون، 

بیشترین فراوانی مربوط به گزینه درصد چهار میلیون و صد هزار و باالتر درآمد داشتند.  ۲۰/۸هزارتا چهار میلیون و 
درصد و  ۹۵/۷، با والدین درصد ۱۰/۱۴ای با پاسخگویان هستند. مالکیت اجاره درصد ۵۷/۷۲مالکیت شخصی است که 

اند. افراد بیشتر خود را متعلق به طبقه ها را به خود اختصاص دادهدرصد به ترتیب بیشترین فراوانی ۳۸/۵ سازمان با
 متوسط رو درصد در رتبه بعد قرار دارند. ۲۸/۳۱پاسخگویان هستند. متوسط روبه باال با درصد  ۷۱/۳۸دانند که متوسط می

های بعدی قرار دارند. در مورد آشنایی با درصد در رتبه ۳۳/۳درصد و باال با  ۴۹/۹پایین با درصد،  ۹۲/۱6ن با به پایی
خان آشنایی دارند. ار سال است که با موقوفات گنجعلیدرصد پاسخگویان اظهار کردند که بیش از چه ۷۱/۳۸موقوفات 

درصد نیز به  ۳۳/۳و  ۴۹/۹، ۹۲/۱6خان آشنایی دارند. گنجعلیار سال است که با موقوفات اظهار کردند که چه ۲۸/۳۱
ها و ترتیب اعالم کردند که سه، دو و یک سال است که با موقوفات آشنایی نزدیک دارند و نسبت به اقدامات و فعالیت

به مردم شهر  یهایخان در چه حوزهه شد که موقوفات گنجعلینیز خدمات رفاهی آن آشنایی دارند. از پاسخگویان پرسید
درصد بود. گزینه  ۹۵/۳۷یشتر فراوانی مربوط به بخش اقتصادی و رفاهی است که ب کرمان کمک بیشتری رسانده است؟

، ۷۱/۸درصد ، اجتماعی با 6۹/۱۷درصد  در رتبه بعدی قرار دارد. دینی و مذهبی بادرصد  ۹۰/۲۵درمانی و بهداشتی با 
درصد  6۹/۷۷های بعدی قرار داشتند. اکثریت پاسخگویان یعنی در رتبه ۳۰/۲و سیاسی با درصد  6۹/۷ درصد فرهنگی با

اند. اظهار کردند که در موقوفات فعالیت داشته ۱۸/۷اند. اظهار کردند که در موقوفات فعالیت مستقیم نداشته از پاسخگویان
 ۱۵درصد سنی و  ۵/۲نفر یعنی معادل  ۸هستند.  ۳۱/۹۲معادل نفر یعنی شیعه که  ۳6۰از کل نمونه آماری این پژوهش 

درصد سایر مذاهب بودند و منظور از آن پاسخگویانی بود که گفتند مذهبی غیر از شیعه و سنی  ۸۴/۳نفر یعنی معادل 
 درصد هستند نیز ذکر نکردند که چه مذهبی دارند. ۷۹/۱نفر که معادل  ۷دارند. 

ای الزم برای تحلیل عاملی، استفاده از آزمون بارتلت هروش مناسب برای تشخیص مناسب بودن و انتخاب معرف
کند. دامنه آماره این شده را با مقادیر همبستگی تفکیکی مقایسه میهست. آزمون کیزرمایر مقادیر همبستگی مشاهده

های موجود باشد همبستگی ۷۰/۰در نوسان است. چنانچه مقدار این آماره بیش از  ۱و  ۰بین  (KMO)آزمون 
بود باید دقت زیادی به خرج داد و مقادیر  6۹/۰تا  ۵۰/۰بین  KMOاند. اگر لی برای تحلیل عاملی بسیار مناسبطورکبه

(. ۱۷۷: ۱۳۹6نیز بدان معناست که تحلیل عامل برای آن مجموعه از متغیرها مناسب نیست )موسوی،  ۵۰/۰کمتر از 
متغیرهای نامناسب را از تحلیل خارج نمود. آزمون کرویت توان می MSAکم باشد با مراجعه به  KMOوقتی میزان 

بارتلت برای ارزشیابی وضعیت ماتریس همبستگی متغیرهاست که در صورت معناداری، بیانگر حداقل شرط الزم برای 
آن  دهد. مقدار آمارهها را برای تحلیل عامل نشان میاجرای تحلیل عاملی هستند. آماره بارتلت نیز مناسب بودن داده

شیوه تحلیل عاملی مورداستفاده در  (.sig=۱/۰)آمده مطلوب است دستهست و سطح معناداری به BT=۱۷6۵برابر 
 شده است.ها از روش حداقل مربعات ناموزون استفادهاینجا از نوع اکتشافی است و برای استخراج عامل

هایی که دارای همبستگی ضعیف یا تا گویه محاسبه قرار گرفت ای موردگویهابتدا ماتریس ضرایب همبستگی درون 
نتایج نشان داد از بین مقادیر همبستگی عوامل،  غیر معنادار با بقیه هستند حذف گردیده و وارد تحلیل عاملی نشوند.

دهد های همبسته  نیست و ماتریس همبستگی نشان میها دارای همبستگی غیر معنادار با سایر گویهکدام از معرفهیچ
-ها وجود دارد. در این مرحله تصمیمی برای حذف کردن گویه یا گویهقبولی بین گویهخل هر مؤلفه همبستگی قابلدر دا

های خاصی گرفته نشد. البته در آلفای کرونباخ نیز این وضعیت به آزمون گذاشته شد که در جای خود میزان آلفای هر 
دهد، اما تصمیم همبستگی گویه به گویه موارد ضعیفی را نشان میشده است. نکته اینکه هرچند در مواردی متغیر گزارش
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ها را به در تحلیل عاملی موکول کردیم که در ادامه ها گرفته نشد و وضعیت نهایی حذف یا ماندگاری آنبه حذف آن
 شده است.ها ارائهتحلیل عاملی گویه

 های رفاه اجتماعیتحلیل عاملی مؤلفه -۲جدول 

هامعرف ل )رفاه عینی(عامل او   عامل دوم )رفاه ذهنی( 

.۸۱ درآمد خانواده   

.۷۰ برخورداری از مسکن مناسب   

.6۹ تفریحات و سفر   

.۷6 امکان آموزشی   

.66 اتومبیل و امکانات حملونقل   

.۷۳ تأمین شغل تخصصی )متناسب با تخصص(   

.۸۱ دسترسی به امکانات بهداشتی-درمانی   

.۷۷ تهیه مواد غذایی اصلی   

.۸۴ کمکهای مالی بالعوض به افراد   

.۸۰  داشتن امید به آینده  

نفس به اعتماد   ۷۳.  

.۷۰  رسیدن به آرامش روانی  

.۷۱  احساس مثبتی نسبت به خود و دیگران  

.6۹  کاهش خشونت و پرخاش  

.۷۱  احساس تعلق و همگرایی  

.۸۱  کاهش حس محرومیت  

.۷۷  حس خوشبختی و سعادت  

.۷۴  احساس استحقا  و شایستگی  

.6۹  نشاط و شادابی جمعی  

 

 های مدیریت منابع وقفتحلیل عاملی مؤلفه -۳جدول 

هامعرف عامل اول  

)قابلیت 

 مدیریتی(

عامل دوم 

)دانش 

 تخصصی(

عامل 

سوم 

)درک از 

 موقوفات(

عامل 

چهارم 

)نوآوری 

 سازمانی(

عامل پنجم 

بخشی )اولویت

 به نیازها(

عامل 

ششم 

)قابلیت 

 سازمانی(

های خان جایگاهدر موقوفات گنجعلی
 کارشناسانه خوبی وجود دارد

6۲.       

مدیران و مسئوالن موقوفات رهبری متناسبی 
 دارند

۸۴.       

ای های یکپارچهدر موقوفات مدیریت استراتژی
 وجود دارد

۷۲.       

.۸۸ های رهبری مطلوب استمهارت       
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.۷۴ خوبی بر موقوفات دارندمدیران ادراک        

.۷۷ های اجرایی مدیران مطلوب استمهارت       

.۷۹ های ارتباطی مدیران مطلوب استمهارت       

.6۹  توجه به دانش و تجربه سایر کشورها      

.۷۴  وجود افراد خبره و متخصص در موقوفات      

.۷۲  توجه بیشتر بر تخصص و کارهای کارشناسی      

.۷6  استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات      

.۷۱  توجه به دانش و آموزش جدید      

.۷۱  های نظام اطالعاتیزیرساخت      

.۷۰  کارگیری و عملیاتی کردن دانش روز دنیابه      

کنند که وقف فقط برای فقرا و مردم فکر می
 درآمد استافراد کم

  ۷۲.     

که باید بیشتر دست بگیر کنند مردم فکر می
 داشته باشند تا دست بده

  ۸۵.     

مردم موقوفات را فقط در حد یک سازمان مالی 
 دانندمی

  ۸6.     

های فرهنگی موقوفات اکثر مردم از سودمندی
 اطالع درستی دارند

  ۷6.     

مردم از وقف فقط درک و فهم دینی و مذهبی 
 دارند

  ۷۰.     

موقوفات سطحی و جزئی و در دانش مردم از 
 حد نام و نشان است

  ۸۲.     

همان چیزهای که از موقوفات بوده، 
 مانده استنخورده باقیدست

   ۸۰.    

.۷۰    ها در موقوفات بر اساس خالقیت نیستاولویت    

در موقوفات ریسک و نوآوری زیادی وجود 
 ندارد

   ۸6.    

زیادی برای زدگی یکنواختی در موقوفات دل
 مردم ایجاد کرده است

   6۹.    

کند، همان خدماتی که موقوفات ارائه می
 چیزهای هستند که از قبل بوده است

   ۷۳.    

کل نوآوری موقوفات به چند مغازه و شغل 
 مشخص تقلیل یافته است

   ۸۲.    

های موقوفات یکدست و کارها و فعالیت
 مشخص هستند

   ۷۷.    

 
 
 
 

هامعرف  

 
 

 

عامل اول 

)قابلیت 

 مدیریتی(

 

عامل دوم 

)دانش 

 تخصصی(

 

عامل 

سوم 

)درک از 

 موقوفات(

 

عامل 

چهارم 

)نوآوری 

 سازمانی(

 

عامل پنجم 

بخشی )اولویت

 به نیازها(

 

عامل 

ششم 

)قابلیت 

 سازمانی(

.۷۱     روز و جدیدتوجه به نیازهای به   

.۷۰     توجه به خدمات و نیازهای مادی و غیرمادی   

.۷6     بخشی به خدماتتنوع   
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.۷۱     نگری در تأمین نیازها و خدماتآینده   

.۷۳     کیفیت خدمات آموزشی   

.۷۲     کیفیت خدمات فرهنگی   

.۸۵     کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی   

-خوبی انجام میعملیات و کارهای اجرایی به

 گیرد
     ۸۱.  

.۷۳      داردتمرکز سازمانی خوبی وجود   

.۷۱      ارتباطات داخل سازمانی مطلوب است  

.۷۵      ارتباطات خارج سازمانی مطلوب است  

وظایف هر بخش و کارگروه مشخص و دقیق 
 است

     ۷۱.  

.۷۰      شودها و نیروها استفاده بهینه میاز همه بخش  

.۸۳      امکانات خود مدیریتی موقوفات باال است  

 
بینی هایی قرار نگرفته است که قبالً پیشها خارج از عامل مربوط به معرفکدام از معرفگردد هیچمالحظه می چنانچه

ها باهمدیگر بود. هرچند دهندة وضعیت مطلوب همبستگی درونی گویهشد این اتفا  بیفتد، زیرا ماتریس همبستگی نشانمی
نهایت با بار شدن بر  ها موارد ضعیفی وجود داشت، اما دراز همبستگی که در ماتریس همبستگی نیز اشاره شد که در مواردی

برای بررسی روابط بین متغیرها ابتدا از روش ضریب قبول بودند و لذا از معادله خارج نشدند. های موردنظر، قابلعامل
رگرسیون  منابع وقف ازهای مدیریت بینی متغیرهای رفاه اجتماعی بر اساس مؤلفههمبستگی پیرسون و سپس جهت پیش

 .گام استفاده شدبهمتغیره گام چند

 و رفاه شهروندان کرمانی خانمدیریت منابع وقف مجموعه گنجعلی هایرابطه مؤلفه نتایج آزمون پیرسون -۴جدول 

 شدت رابطه نوع رابطه معناداری پیرسون R متغیر وابسته متغیر مستقل

 متوسط مثبت ۱/۰ ۵۱/۰ رفاه عینی های مدیریتیقابلیت

 متوسط مثبت ۱۰/۰ ۴۵/۰ رفاه ذهنی های مدیریتیقابلیت

 متوسط مثبت ۱/۰ ۰//۴۹ رفاه عینی دانش تخصصی

 متوسط مثبت ۱/۰ ۴۷/۰ رفاه ذهنی دانش تخصصی

 متوسط مثبت ۲/۰ ۵۴/۰ رفاه عینی فهم از موقوفات

 متوسط مثبت ۱۱/۰ ۵۰/۰ رفاه ذهنی فهم از موقوفات

 - - ۳۴۵/۰ ۳۲/۰ رفاه عینی سازمانینوآوری 

از نوآوری  غیر های مدیریت منابع وقف بهمؤلفه تمامی نشان داد نتایج آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون
 (.۴داری دارد )جدول سازمانی با رفاه عینی و ذهنی شهروندان کرمانی رابطه مستقیم و معنی

گام بههای مدیریت منابع وقف از رگرسیون چند متغیره با روش گاممؤلفهبینی رفاه اجتماعی بر اساس جهت پیش
 (.6و  ۵جدول استفاده شد )

 ای رفاه عینی و مدیریت منابع وقفنتایج رگرسیون چند متغیره روابط متغیره -۵جدول 
 B Std. Error Beta Adjusted T Sig 

 ۱/۰ ۴۸۰/۵ - ۴6۵/۱۰ ۹۴۵/۴۹ مقدار ثابت

 ۱/۰ ۴۳۱/۳ ۳۰۱/۰ ۲۳۱/۰ ۳۴۵/۰ مدیریتیقابلیت 

 ۲/۰ ۵۷۱/۳ ۲۵۱/۰ ۱۰۱/۰ ۴۳۲/۰ دانش تخصصی

 ۱/۰ ۸۹۰/۴ ۳۷۸/۰ ۲۵۰/۰ ۲۱/۱ درک از موقوفات
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 ۱/۰ ۳۸۵/۳ -۲۹/۰ ۵۹/۰ -۳/۱ نوآوری سازمانی

 ۱/۰ ۴۴۴/۴ ۴۳۷/۰ ۳۰۳/۰ ۵۲۱/۰ بخشی به نیازهااولویت

 ۴/۰ ۱۷۱/۵ ۲۰۴/۰ ۹۸/۰ ۲6۱/۰ قابلیت سازمانی
R 
۴۹۲/۰ 

R Square 
۳۸6/۰ 

Adjusted R Square 
۳۴6/۰ 
 

 ای رفاه ذهنی و مدیریت منابع وقفنتایج رگرسیون چند متغیره روابط متغیره -6جدول 
 B Std. Error Beta T Sig 

 ۱/۰ ۴۳۱/۴ - ۴6۵/۱۰ ۱۷۳/۴۱ مقدار ثابت

 ۱/۰ ۲۰۱/۳ ۲۹۰/۰ ۲۳۱/۰ ۳۲۰/۰ قابلیت مدیریتی

 ۱/۰ ۳6۸/۳ ۲۵۱/۰ ۱۰۱/۰ ۳۸۹/۰ دانش تخصصی

 ۱/۰ 6۷۲/۳ ۲۸۹/۰ ۲۵۰/۰ ۳۴۱/۰ درک از موقوفات

 ۱/۰ ۸۵/۱ -۲۲۱/۰ ۵۹/۰ ۲۰۳/۰ نوآوری سازمانی

 ۱/۰ ۴۰/۵ ۳۹۹/۰ ۳۰۳/۰ ۴۴۱/۰ بخشی به نیازهااولویت

 ۳/۰ ۳۱۲/۴ ۱6۹/۰ ۹۸/۰ ۲۱۳/۰ قابلیت سازمانی
R 
۴۱۰/۰ 

R Square 
۳۵6/۰ 

Adjusted R Square 
۳۰۱/۰ 

گام  به از روش رگرسیون چند متغیره گامنیز  های مدیریت منابع وقفیبر اساس مؤلفه رفاه ذهنی بینیپیشمنظور به
شده نشان مقدار تعدیلشدند، . به این معنا ابتدا متغیر قابلیت سازمانی و در ادامه سایر متغیرها را وارد معادله استفاده شد

ب بتای استاندارد یقابل تبیین است. در خصوص مقدار ضربا مدیریت منابع وقف  ذهنیرفاه از تغییرات  ۳۰۱/۰دهد که می
کمترین مقدار به متغیر نوآوری ( Beta=0/399) گرددبخشی به نیازها برمیر ضریب به اولویتتهر یک از متغیرها نیز بیش

 و در ۲۸۹/۰، درک از موقوفات ۲۵۱/۰است. این مقدار برای متغیر دانش تخصصی  -۲۲۱/۰شود که سازمانی مربوط می
 است. ۱6۹/۰نهایت برای قابلیت سازمانی 

 نتایج رگرسیون چند متغیره روابط متغیرهای رفاه اجتماعی و مدیریت منابع وقف -۷جدول 
 B Std. Error Beta t Sig 

 ۱/۰ ۳۳۳/۳ - ۳۴۱/۱۱ ۲۴۶/۴۲ مقدار ثابت

 ۱/۰ ۱۲۳/۴ ۳۳۲/۰ ۱۹۸/۰ ۳۳۸/۰ قابلیت مدیریتی

 ۱/۰ ۸۹۰/۳ ۲۸۹/۰ ۲۳۱/۰ ۴۲۳/۰ دانش تخصصی

 ۱/۰ ۶۸۹/۴ ۲۵۵/۰ ۳۵۱/۰ ۴۳۱/۰ درک از موقوفات

 ۱/۰ ۲۴۶/۱ ۴/۰ ۱۴۹/۰ ۳۳۱/۰ نوآوری سازمانی

 ۱/۰ ۹۰۱/۵ ۱۵۹/۰ ۲۱۳/۰ ۴۵۲/۰ بخشی به نیازهااولویت

 ۲/۰ ۵۷۱/۴ ۲۰۱/۰ ۱۹۴/۰ ۳۲۷/۰ قابلیت سازمانی
R 

۴۴۶/۰ 
R Square 

۴۲۶/۰ 

Adjusted R Square 

۴۱۰/۰ 

تحلیل رگرسیونی رفاه اجتماعی کل، نیز انجام گرفت. همچون متغیرهای رفاه ذهنی و رفاه عینی ابتدا متغیر قابلیت 
از تغییرات متغیر وابسته  ۴۱۰/۰دهد که شده نشان میسازمانی و در ادامه سایر متغیرها را وارد معادله کردیم. مقدار تعدیل

تبیین است. در خصوص مقدار ضرایب بتای استاندارد هر یک از متغیرها نیز بیشتر ضریب به توسط متغیر مستقل قابل 
است.  ۴/۰شود که است. کمترین مقدار به متغیر نوآوری سازمانی مربوط می ۴۵۲/۰گردد که بخشی به نیازها برمیاولویت



 ۸۹-۱۱۲(، ۱)۸، هزارجریبی و همکاران 105

 

نهایت برای قابلیت  و در ۴۳۱/۰موقوفات  ، درک از۴۲۳/۰، دانش تخصصی ۳۳۸/۰این مقدار برای متغیر قابلیت مدیریتی 
تواند نقش مهمی در راستای رفاه شهروندان کرمانی و درنتیجه است که مدیریت مطلوب منابع وقف می ۳۲۷/۰سازمانی 

 کاهش فقر آنان داشته باشند.

 
 کرمانی با رویکرد کاهش فقرخان بر رفاه اجتماعی شهروندان دیریتی منابع وقفی مجموعه گنجعلیهای متأثیر مؤلفه -6شکل 

 ضرایب رگرسیونی مدل -۸جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد رگرسیونی ضرایب بینمتغیر پیش متغیر مالک

 ۱/۰ ۲۷/۰ ۲6/۱ غیراستاندارد مدیریت منابع وقف رفاه اجتماعی

 ۵۱/۰ استاندارد

 اجتماعی شهروندان تأثیر مثبت دارد.دهد مدیریت منابع وقف بر رفاه نتایج جدول فو  نشان می
منظور تعیــین شــود؛ در ایــن مرحلــه بــهگیری توســط تحلیــل عامــل تأییــدی انجــام میبــرازش کلــی مــدل انــدازه

ــرازش مــدل تحقیــق از شــاخص ــاره کــایدرجــه ب ــه درجــه کــای نســبت (،df) ۱درجــه آزادی ،(۲χ)دو هایی آم دو ب

ــات (،df  ̸۲χ)آزادی  ــانگین مربع ــه دوم می ــ ریش ــای تقریب ــاخص ،(RMSEA) یخط ــرازش (، TLI) ش ــاخص ب ش

 شود.استفاده می( CFI)و شاخص برازش تطبیقی  (IFI) ینمو
گر بـرازش مـدل اسـت. همچنـین بهتـر اسـت ایـن شـاخص بـا در نظـر گـرفتن تر کـای دو نشـانمقادیر کوچـک

ــاخص ــادیر ش ــدر مق ــد. هرق ــر از صــفر باش ــد کمت ــدل نبای ــة آزادی م ــاخص درج ــود. ش ــیر ش ــه آزادی تفس های درج

(TLI) (IFI)  و(CFI) بـرای ایـن  ۹/۰تـر از تر اسـت. مقـادیر بزرگتر باشـد بـرازش مـدل مناسـببه یـک نزدیـک

ــلها نشــانشــاخص ــرازش مــدل هســت. شــاخص دهنده ســطوح قاب ــدل  RMSEAقبول ب ــر اســاس خطاهــای م ب
انـد شده و همانند شاخص کـای دو معیـاری بـرای بـد بـودن مـدل اسـت. برخـی از اندیشـمندان بـر ایـن عقیدهساخته

داننــد. یکــی از را مناســب می۸/۰باشــد. همچنــین برخــی دیگــر میــزان کمتــر از ۵/۰کــه ایــن شــاخص بایــد کمتــر از 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  Degree of Freedom
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اســت. بســیاری از  (df  ̸۲χ)های بررســی نیکــویی بــرازش مــدل، نســبت کــای دو بــه درجــه آزادی بهتــرین شــاخص
باشـد. مـدل معـادالت سـاختاری اولیـه بـین متغیرهـای  ۳اند که ایـن شـاخص بایـد کمتـر از اندیشمندان بر این عقیده

 شده است.ارائه (۷)تحقیق در شکل 

 

 مدل ساختاری متغیرهای تحقیق با ضرایب غیراستاندارد -۷شکل 

بنــابراین ؛ پــارامتر بایــد بــرآورد شــود ۱۷ای اســت. بــرای مــدل تحقیــق گشــتاور نمونــه ۳6 یحــاو مــدل تحقیــق
ــدل دارای  ــه آزادی ) ۱۹م ــویی ۳6-۱۷=۱۹درج ــاره نیک ــدار آم ــابراین مق ــت بن ــفر نیس ــه آزادی ص ــت و درج ( اس

 آنجـا از امـا؛ بـه دسـت آمـد( sig=۱/۰) ۲۳/۴6د. آمـاره کـای دو بـرای مـدل تحقیـق شـوبرازش کای دو محاسبه می
های اصـالح مـدل در و از شـاخص هسـت مـدل اولیـه بـرازش نشـده اسـت ۵/۰کمتـر از  که سطح معناداری کـای دو

 شود.شود در ادامه مدل برازش یافته با یک اصالح ارائه میبرای اصالح مدل استفاده می AMOSافزار نرم

 

 اصالح مدل ساختاری متغیرهای تحقیق با ضرایب استاندارد -۸شکل 
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داری ( بــه دســت آمــد کــه بــا توجــه بــه ســطح معنــیsig=۳۴6/۰) ۷۲/۱۹شــده آمــاره کــای دو در مــدل اصالح 
مقــدار  .شــوندهای بــرازش مــدل بررســی میدهنده بــرازش مــدل هســت در ادامــه ســایر شــاخصنشــان ۵/۰بــاالتر از 

دهنده بـرازش هسـت نشـان ۳کـه ایـن مقـدار کمتـر از  آنجـا بـه دسـت آمـد، از ۹/۱نسبت کـای دو بـه درجـه آزادی 

 بــه دســت آمدنــد کــه ۹/۰همگــی بــاالی ( =TLI =، ۹۹/۰IFI =، ۹۹/۰CFI ۹۹/۰های )مــدل هســت. شــاخص

ــن شــاخص ــد. ای ــد کردن ــدل را تائی ــرازش م ــز ب ــرازش  (RMSEA=  ۱/۰˂ ۸/۰شــاخص )ها نی ــده ب ــد کنن ــز تائی نی

 .مدل تحقیق هست

 گیرینتیجه

 هـر معمـاری هایسـبک و ساختمانی مصالح با را محققان که هاستآن مستمر تعمیر و بناها حفظ وقف، مهم آثار از
 روشـن مـا برای ها و کاروانسراهاقنات مدارس، مساجد، چون بازار، موقوفه بناهای عملکرد و کارایی و سازدمی آشنا عصر
 تعمیر هانامه وقف در. کندمی معرفی امروز جامعه به را هاآن سازندگان و بانیان عقالیی و منطقی ابتکار حتی و گرداندمی
 مخـارج کـه مـوقعی تـا کـه اسـت قیدشده آن در صراحت با و شدهگرفته نظر در پیوسته آن، پایداری و حفظ منظوربه بنا

 شـهر بـه خاصـی هویـت فعلـی، باسـتانی آثار بقای که ایگونهبه. نشود خرج دیگر جای در دیناری دارد، وجود بنا احیای
 اجتمـاعی تعادل نوعی آن در هستند، بیشتری موقوفات دارای که شهرهایی دانیممی وقف مدیون که را آن است بخشیده

 یافتـهتکامل کـامالً اقتصـادی و عقالیـی نظـام یک از وقفی بناهای جغرافیایی پراکندگی. دارد و داشته وجود اقتصادی و
. دارنـد قرار هم جوار در حمام و بازار کاروانسرا، مدرسه، مسجد، مانند رقبه، چند با موقوفه یک کهطوریبه کند،می تبعیت
 شهرسـازی و معماران توجه که بخشدمی جغرافیایی فضاهای به را ایارزنده فضایی و کالبدی نظم چنان هاآن یابیمکان
از تغییرات واریـانس رفـاه  ۴۱۰/۰نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  در این راستا .است نموده جلب خود به را بیستم قرن

پـژوهش  وردهای اصـلی مـشهروندان کرمانی با استفاده از مدیریت صواب منابع وقف قابل تبیین است. در میـان مؤلفـه
درصـد، دانـش  ۳۳۸/۰های قابلیـت مـدیریتی نماید. مؤلفهبینی میرفاه شهروندان را پیش ۴۵۲/۰بخشی به نیازها اولویت

درصـد از رفـاه شـهروندان  ۳۲۷/۰درصد و درنهایت قابلیـت سـازمانی  ۴۳۱/۰درصد درک از موقوفات  ۴۲۳/۰تخصصی 
های سـازمانی، درک موقوفـات و ر شهروندان خواهد شد توجه به قابلیتنمایند که منجر به کاهش فقکرمانی را تبیین می

داشتن دانش تخصصی الزم در راستای مدیریت بهینه منابع وقفی توسط مدیران سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان 
 (۱۳۹۲اران )سید حسینی و همکتواند به رفاه شهروندان و کاهش فقر کمک نماید. این نتایج با نتیجه پژوهش کرمان می

 همخوانی دارد.( ۲۰۰۵)کافس، و 
سنتی بدین گونه  وقف به نوع مدیریت آن وابسته است. مدیریت موقوفات در شیوة ساده بدون تردید رشد و توسعه

شود. نامه قیدشده است اداره میمتولی که نام و مشخصات آن در وقف وسیلهبود که ابتدا توسط واقف و پس از فوت او به
سازمان اوقاف و  موقوفه تعیین نشده باشد مدیریت موقوفه به عهده این شیوه، چنانچه شخصی برای تولیت و ادارهدر 

 صورت کمی در باال ارائههای تحقیق است که بهیافته های کلی این مدل برگرفته از مبانی وامور خیریه است. ویژگی
یجاد بستر سازی جهت عدالت اجتماعی و درنتیجه رفاه اجتماعی شده است و بیانگر نقش مهم مدیریت منابع وقف در ا

گونه که هماناثرات وقف در رفاه اجتماعی را  گرو مواد فو  است. در این راستا شهروندان و کاهش فقر است که در
جامعه ذکر توان در سه فرایند تعدیل ثروت، توازن اجتماعی و همکاری مینمایند، ( بیان می۱۳۸۹کالنتری و همکاران )

های تواند به اهداف اقتصادی دولتدهند. وقف میکه زیربنای عدالت اجتماعی و اقتصادی جامعه را تشکیل می نمود
 جدید کمک فراوانی کند.
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های بارز و موفقی در ارائه و اثبات الگوهای خان در کرمان نمونهدر این خصوص باید گفت که موقوفات گنجعلی 
. وی تواند آثار مطلوبی برای شهروندان به همراه داشته باشدکه در راستای مدیریت صواب می شندباشده میرفاهی مطرح

همه موقوفات خود را در جهت آبادانی کرمان و حفظ ابنیه مجموعه ایجاد نمود که درنتیجه باعث گسترش و آبادانی شهر 
گردید و  المنفعه نیزوقف باعث ایجاد بناهای عام این نوعشد. مندی همه اقشار جامعه از خدمات اجتماعی کرمان و بهره

زمینه  قرار داد و آمیز در محیطی مملو از دوستی و اخوت،نیازمندان و محرومان جامعه را با امکان همزیستی مسالمت
 .پیشرفت جامعه را فراهم ساخت

وی انسانی که در مدیریت در اینجا، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دین و اجتماع باهم در تعامل هستند و توسط نیر
 روندان و درنتیجه کاهش فقر گردد.تواند باعث بهبود رفاه شهشود باهم آمیختگی ناگسستنی دارند و میمتجلی می

اجتماعی »شود که راهی برای غیررسمی مبدل می-الگو وقف از نهادی رسمی به نهادی رسمی درواقع، در این
 پذیر است که:سوی مدیریت انعطافخطی به موقوفات در پرتو عبور از مدیریت« زیستن
پذیری نهادی را در رأس امور قرار شود و انطبا گرایانه به موقوفات میمنجر به تعدیل نگاه صرفاً دینی و واپس :اوالً 
 بازارمحور و تجاری :وجود دارد؛ سوم« یادگیری و استفاده از دانش روز و تخصصی»در قلب موقوفات بحث  :دهد؛ دوممی

 :شده و اتکای کمتری به منابع دولتی داشته باشند؛ چهارمسازد موقوفات از رکود خارجاست که این امکان را فراهم می
دهد که سازی دائم اجازه میدهد که در پرتو آن شبکهتوجه قرار می مثابة امری حساس مورد همگرایی سازمانی را به

شود، سرمایه اجتماعی برونی امکان ی نهادی درونی پس رانده میاجتماعی شدن موقوفات تسهیل شود و موازی کار
گذار ایجاد سازد؛ درنهایت، انطبا  پذیر نهادی موقوفات این امکان را برای سیاستعملکرد موقوفات را فراهم می-ارزیابی
ها در خدمت رفاه بخشی متوازن به نیازکند که از گسست زمانی موجود در موقوفات عبور کرده و از طریق اولویتمی

 منجر شود. اجتماعی شهروندان و درنتیجه کاهش فقر

 پیشنهادها
 شود:ارائه می ذیل هایپیشنهاد در راستای نتایج پژوهش،

نقش بسزایی  تواند در تسهیل کارکردی موقوفاتعنوان بازوی حمایتی موقوفات میبه گسترش نظارت عمومی -
 -۲امنای موقوفات و  انتخاب افرادی از معتمدین در هیئت -۱داشته باشد. این امر به دو طریق ممکن است: 

 شده.منظور نظارت بر موقوفات در راستای اهداف طراحیهای از افراد محلی بهایجاد کمیته

موارد زیادی نیازهای روز با نیت  ها در وقف ملک و مال خود. درمنظور تغییر نیت آنآموزش به واقفان به -
کنند که کمتر در راستای رفاه اجتماعی واقفان متفاوت است. واقفان ملک و مال خود را به نحوی نیت می

وری بیشتر ها را راستای بهرههای دانشی آنبنابراین، الزم است با آموزش و بسته؛ گیردشهروندان قرار می
 هدایت کرد.

منظور آشنا آموزان و دانشجویان از مراکز درمانی، علمی، فرهنگی و آموزشی موقوفه بهانشبازدید د ایجاد زمینة -
شود این است که رفاه اجتماعی. آنچه تصور می همیت وقف در رفع مشکالت و توسعةا ها باساختن آن

است. این شوند که منحصر به کارکردهای خاصی عنوان اماکنی فرهنگی و دینی تصور میموقوفات بیشتر به
آموزان و دانشجویان نقش اجتماعی و اقتصادی تواند با بازشناسی مثبت موقوفات در ذهن دانشامر می

 موقوفات در خدمت توسعه اجتماعی شهروندان قرار بگیرد.
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توجه به انسجام و همبستگی اجتماعی در بین مردم مهم است. این امر از طریق تبلیغات و رسانه ممکن است.  -
های انسجام تضعیف شود و فردگرایی نضج گیرد، فرهنگ وقف که امری در خدمت اجتماع شالودهزمانی که 

 شود.محوری و انگیزه نفع شخصی مانع رشد وقف می شود و سوداست، کمرنگ می
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. فصلنامه وقف میراث نقش وقف در بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (.۱۳۸۰زاده، سید جواد )جمعهامام

 .۷۷-۷۰، صص ۳۰، شمارة ۸دورة جاویدان. 

ترجمه مصطفی مؤمنی و محمدحسن ضیاء توانا، فصلنامه وقف  .موقوفات دینی و شهر شرق اسالمی (.۱۳۷۴اهلرز، اکارت )

 .۱۰ سازمان اوقاف و امور خیریه، شمارةمیراث جاویدان، نشر 

ترجمه ابوذر قاسمی نژاد، با همکاری  .فرهنگ و دولت رفاه (.۱۳۹6فواافینگر ) بریگیت، فون؛ اپیلکا، مایکل؛اورشات، ویم
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 (.نشهر تهرا
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دورة اندیشه مـدیریت،  .های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه داده بنیاداستراتژی (.۱۳۸6امامی، مجتبی ) ؛فر، حسندانایی

 .۹۷-6۹، صص ۲، شمارة ۱

 .۵۴، شمارة ۱۹دورة راهبرد پژوهش،  .شناسی کیفیروش (.۱۳۸۸دالور، علی )

 .دانشگاه فردوسی مشهد :هما زنجانی زاده، مشهد .کنش اجتماعی (.۱۳۸۹) روشه، گی

المللی وقف و تمدن اسالمی. جلد سوم، تهران، انتشارات مجموعه مقاالت همایش بین .تحول نهاد وقف (.۱۳۸۷ریاحی، نادر )

 .۴۱۲-۳6۹اسوه، صص 

و رشد فضاهای شهری در دوره بررسی نقش وقف در توسعه  (.۱۳۹۸حیدری بابا کمال، یداهلل ) ؛زارعی، محمدابراهیم
 ۱۸۸-۱6۹صص ،  ۲۳ شناسی ایران، شمارةهای باستانهشپژو قاجار.

 .انتشارات دانشگاه تهران :علیرضا دهقان، تهران .های ارتباطاتنظریه (.۱۳۸6) سورین، ورنرو تانکارد، جیمز

های ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازماناثربخش (.۱۳۹۲فراحی، محمدمهدی ) رضا؛سیدجوادین، سید
 .۱، شمارة ۱6دورة های مدیریت در ایران(، فصلنامه مدرس علوم انسانی ) پژوهش .موفق

های مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بهبود روش (.۱۳۹۲خراسانی، مظلوم )؛ حسینی، سید محمد؛ ساالری، تقیسید
 .۱۰۵-۱۲۵صص  ،۱، شمارة ۲۱دورة  پژوهشی مدیریت اسالمی،-دو فصلنامه علمی. وری در حوزۀ وقفدر افزایش بهره

 .تهران: نشر امیرکبیر .فرهنگ عمید (.۱۳۸۱عمید، حسن )
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ی موردی؛ ارتباط و تأثیر کیفیت زندگی عینی بر کیفیت زندگی ذهنی )مطالعه (.۲۰۱۵) حداد ،دهقان ، فیروز؛جاییان 
 .۱۸۴-۱۵۷ ، صص۴، شمارة ۳، دورة فرهنگی-مطالعات توسعه اجتماعی .شهر آمل، استان مازندران(

 ی،ارشد علوم اجتماع ینامه کارشناسپایان .وقف در استان قم یاجتماع یامدهایآثار و پ .(۱۳۸۸) اهللیفس ،نیکقنبری

 .یبیاستاد راهنما، جعفر هزارجر ی،دانشگاه عالمه طباطبائ

 فصـلنامه .یاساالم شاهر گیریشاکل در وقف یخیتار نقش .(۱۳۸۹) قهرمان ،یرستم احمد؛ ،یصالح ن؛یحس ،یکالنتر

 .۴۳-۳۳ صص ،۱ ةشمار ،یاسالم -یرانیا شهر مطالعات

و ن رفاه ذهنی پرستارا ۀبررسی رابط. (۱۳۹۷) شکوفه ،بیرانوند ؛شبنم ،بیرانوند ؛مهدی ،صحرایی بیرانوند ؛فاطمه ،پورمحمدی
 رضایت بیماران با نقش میانجی فرسودگی شغلی.
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