
 

 

  105-125: 1392، بهار و تابستان 1شماره  ،21، سال پژوهشی مدیریت اسالمی  دو فصلنامه علمی ـ
  

  اوقاف در سازمان بهبود روشهاي مدیریت
  در حوزه وقف وري بهره افزایش و اثر آن بر
  * سید محمد سید حسینی

  **تقی ابراهیمی ساالري 
  ***آزاده مظلوم خراسانی 

  13/8/92: پذیرش نهایی        29/2/92 :دریافت مقاله

  
  چکیده

اصالح و یا بهبود روشهاي مدیریت فعلی اوقاف و اموال موقوفه تأثیر هدف این مقاله بررسی 
رفاه اجتماعی و اقتصادي   وري سازمان اوقاف در راستاي اهداف واقفان در زمینه بر افزایش بهره

اعضاي هیأت ـ  1 :آماري تحقیق شامل سه گروه جامعه .است روش این پژوهش پیمایشی. است
علمی و دانشجویان مقطع دکتري تخصصی گروه آموزشی اقتصاد، مدیریت و کارشناسان اقتصادي 

هاي اجرایی و ان دستگاهکارشناس کارکنان و ـ  2رضوي  خراسان دارایی و اموراقتصادي سازمان
 110ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه با نمونه ناسان مذهبی بوده، وگردآوري دادهکارشـ  3بانکها 

. قلمرو مورد استفاده این تحقیق، شهرستان مشهد است. است نفري از جامعه آماري صورت گرفته
  از بین روشهاي . گیري به روش غیراحتمالی استالزم به ذکر است که در این تحقیق نمونه

براي بررسی رابطه بین . استگرفته برفی مورد استفاده قرار حتمالی، روش گلولهگیري غیرانمونه
از روش  "وري حوزه وقف افزایش بهره"و  "بهبود روشهاي مدیریتی اوقاف و اموال موقوفه"

دهد که بهبود روشهاي مدیریتی فعلی حاکم بر نتایج تحقیق نشان می. استفاده شده استرگرسیون 
  .داردوري در حوزه وقف اثرگذار است و تأثیر مثبتی سازمان اوقاف بر میزان بهرهاموال موقوفه در 

  .سازمان اوقاف،  مدیریت  وقف در ایران ،وريبهره ،وقف :ها واژه کلید
  
  
  

  
  sm.sh65@gmail.com   کارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد     : نویسنده مسئول *
  ebrahimi@um.ac.ir                                                    دانشگاه فردوسیعضو هیات علمی * *

  Az-ma-7546@yahoo.com       دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد   * **
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  مقدمهـ  1
هاي اجتماعی است که در رشد و رفع نیازهاي  کیدات دینی و یکی از پدیدهأوقف یکی از ت

صورت مطلوب  لذا اگر این رفتار انساندوستانه و دینی به ؛معنوي و مادي انسان نقش بسزایی دارد
که واقفان از مدیریت صحیح و  هنگامی  .دارد مشکالت زیادي را از دوش جامعه بر می ،تحقق یابد

و گیرد نمیسالم اطمینان داشته باشند و بدانند حاصل دسترنج آنان جاي دیگري مورد استفاده قرار 
   .کنند شود، رغبت بیشتري به وقف پیدا می ماند و در جاي خود هزینه می بالاستفاده نمی

مدیریت صحیح و سالم در وقف و گسترش این فرهنگ اسالمی و دینی در تشویق افراد به 
مد باشد، می تواند در حوزه وقف ااگر مدیریت به روز و کار .ثر استؤشان میوقف اموال و دارای

را آن هدایت  است کهخیریه  مدیریت حوزه وقف برعهده سازمان اوقاف و امور .دثیرگذار باشتأ
   مدیریت کالنی را می طلبد که آن هم با همکاري  ،چنین احیاي موقوفاتهم. برعهده دارد

فرهنگسازي از مهمترین موضوعات وقف است که . جامعه اجرایی می شود هاي مختلف دردستگاه
دارد و به لحاظ پیامدهایی د به شکلی صحیح به جامعه تفهیم شود که وقف چه آثار و باید سعی شو

در موضوع وقف باید مدیریت کالنی . شدمند شرعی و قانونی تا چه اندازه می توان از آن بهره
  .مند شوداقتصادي آن بهره هايبهرهشود تا جامعه از  عرضه

وري به کار و تالش همه اقشار جامعه، و بهرهخوشبختی، سعادت و بهروزي هر ملّتی وابسته 
. اقتصادي استـ  معیاري براي ارزیابی عملکرد این فعالیتها و تالشها در بخشهاي مختلف اجتماعی

وري نگرش واقعگرایانه به کار و زندگی،  و شیوه اي است که در آن انسان با فکر و در واقع بهره
سازد تا بهترین ا ارزشها و واقعیتهاي خود هماهنگ میهوشمندي،  فعالیتهایش را به نحو احسن ب

محدودیت منابع از یک سو و تقاضاي . نتیجه را در جهت اهداف مادي و معنوي حاصل کند
وري را به عنوان تنها راه ادامه روزافزون براي آنها از سوي دیگر، اهمیت حیاتی توجه به بهره

ریزي دولتی تا فعالیتهاي سطوح سیاستگذاري و برنامه حرکت ملّی در تمام مراتب جامعه از باالترین
  . فردي نهادینه شود

 افزایش سطح بهره وري یکی از اجزاي ضروري و اساسی توسعه و پیشرفت اقتصاد و جامعه 
تري وري پاییناست از سطح بهرهرو روبهاي که با رکود اقتصادي لذا جامعه؛ یدآمار میشهب

. وري افزایش خواهد یافتکل بهره در طی دوره بهبود و توسعه اقتصادي،برخوردار خواهد بود که 
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محصوالت و خدمات را به همراه  تولیدزیاد هاي  وري، افزایش هزینهپایین رفتن سطح کل بهره
کاهش  ،وريبه طور کلی از دیدگاه اقتصادي باید دانست که سطح پایین بهره .خواهد داشت

       نزول سطح زندگی در جامعه را به همراه منافع کم و ،بیکاري لی نظیر تورم،ئمدها و مساادر
اقتصاد کشور را محکم و استوار  يها پایه توانمی جامعه در وريبهره آورد و بالعکس با افزایشمی

. دشخواهد منجر کرد که این امر به بهبود سطح زندگی و کیفیت بهتر زندگی و افزایش رفاه 
 بهبود وري بهره افزایش با زندگی تسهیالت سایر و بهداشت، مسکن، حمل ونقلموزش، آاشتغال، 
تولید  عوامل اقتصادي و صنعتی رشد به ابتکارات و  هانوآوری کارگیري،هچنین بهمیافت؛  خواهد

   .کیفیت محصوالت و خدمات منجر خواهد شدافزایش و 
اگر سنّت وقف و خیرات . الح کندتواند جامعه را در ابعاد مختلف اصوقف و امور خیریه می

شود و به بسیاري از امور بویژه جاري باشد، مالکیتهاي بزرگ تراشیده، و به نفع فقرا تعدیل می
مهمترین تفاوت وقف با صدقات موقت، پایدار بودن و . دهداجتماعی ثبات میـ  مسائل اقتصادي

اند دانسته "صدقه جاریه"برابر با  بعضی از فقها در تعریف وقف، وقف را. ماندگار بودن آن است
در اینجا به معنايِ چیزي است که در جریان  "جاریه"). 293و 292: 13ق، ج 1409حرعاملّی، (

و اگر آن شور و استقبال  )1(در چند دهۀ اخیر وقف، شور و حرارت و رونق گذشته را ندارد. باشد
امروزه شاهد رشد و توسعه فزاینده این امر  گذشته را داشت و جایگاه خودش را حفظ کرده بود،

شود بلکه سایر کشورهاي البته این وضعیت تنها شامل حال ایران نمی. الهی در جامعه اسالمی بودیم
قرض اهللاَ قرضاً حسناً : فرمایدمیخداوند . اندنیز به این سرنوشت دچار شده اسالمی ا الذي ی ن ذَ م

ه له اضعافاً کثیرةً  فَ یضاع آیا کسی هست که در راه خدا قرض : و اللۀ یقبض و یبسطَ و الیه تُرجعونفَ
افزایش و کاهش روزیها  الحسنه اي بدهد تا خداوند آن مبلغ قرض را چندین برابر افزایش دهد؟

و  بنابراین، الزم است شیوه). 245/ بقره( گردیدبرمیاو به دست خداست و شما به سوي 
موانع حاکم بر شکوفایی هرچه بیشتر این نهاد اسالمی  ی و شناساییراهکارهاي جدید مدیریت

حال با توجه به وضع کنونی حاکم بر مقوله وقف در جامعه .  بررسی شود و مورد مطالعه قرار گیرد 
و اثر آن بر گیرد شود بهبود مدیریت در سازمان اوقاف مورد بررسی قرار در این مقاله سعی می

از اموال موقوفه تعیین شود؛ از این رو بخشهاي مختلف مقاله به این شرح وري در استفاده بهره
شود؛ سپس به تبیین ابتدا به تبیین روش تحقیق، پیشینه تحقیق و مفاهیم اولیه پرداخته می: است

وري در مدیریت اموال موقوفه و بررسی نتایج وري در سازمانها، اهمیت بهرهعوامل مؤثر بر بهره
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گیري و پیشنهادهاي الزم در زمینه موضوع ه پرسشنامه پرداخته، و در نهایت نتیجهآماري مربوط ب
  .شودتحقیق عرضه می

  
  ـ روش تحقیق 2

 هاينمونه مطالعه و انتخاب با روش این در.  است  1پیمایشی این پژوهش در استفاده روش مورد
آلفا کرونباخ و تحلیل رگرسیون هاي آماري همانند محاسبه و با استفاده از شیوه جامعه از منتخب

 110ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه با نمونه گردآوري داده . گیرد می قرار بررسی و نقد مورد نتایج
      از اعضاي هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتري در رشته علوم اقتصادي، مدیریت و  ينفر
 به اختصار با عنوان( دارایی خراسان رضويچنین کارشناسان اقتصادي سازمان امور اقتصادي و هم
هاي اجرایی مانند بانکها،کارشناسان ، کارشناسان دستگاه)"و مدیریتی کارشناسان اقتصادي"

چنین و هم) "کارشناسان اجرایی"به اختصار با عنوان ( سازمان اوقاف و استانداري خراسان رضوي
از  .اده در این تحقیق، شهرستان مشهد استقلمرو مورد استف. استکارشناسان مذهبی صورت گرفته

درصد % 14سال،  40تا  30بین % 45سال،  30تا  20دهندگان بین  پاسخ% 38تایی،   110این نمونه 
نفر مرد  89دهنده،  پاسخ 110از بین . اندبه باال ، سن داشتهسال  50درصد از % 3و سال  50تا  40بین 

نفر  5نفر تحصیالت حوزوي،  30معتبر به سطح تحصیالت، دهندگان نفر زن بودند و از پاسخ 21و 
نفر دکتري  30نفر کارشناسی ارشد و  20نفر کارشناسی و  15نفرکاردانی،  10داراي مدرك دیپلم،

، و از افراد نمونه آماري اي طراحیگزینهپنج  االت پرسشنامه به صورتؤس. اندتخصصی داشته
           لیکرتپرسشنامه با توجه به طیف  سؤاالت یک ازمیزان موافقت خود را با هر خواسته شد 

   .کنند مشخص) زیادخیلی = 5 / زیاد = 4 / متوسط = 3 / کم = 2 / خیر = 1(
از بین . گیري غیراحتمالی استگیري به روش نمونهالزم به ذکر است که در این تحقیق نمونه 

گیري این نمونه .استمورد استفاده قرارگرفته 2برفیگیري غیراحتمالی، روش گلولهروشهاي نمونه
     کننده یامشارکت، گیريدر این نمونه. کیفی است پژوهشهايگیري در شایعترین نمونه

و از طریق آنها و با توجه به ویژگیهایی که مورد نظرتان هست  شوندمیکنندگانی انتخاب مشارکت
  . رسیدکنندگان بعدي میبه مشارکت

 
1 - Survey research 
2 - Sampling Snowball 
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  بررسی رواییـ  1ـ  2
پرکاربردترین روش براي تعیین روایی پرسشنامه گرفتن تأییدیه از کارشناسان و افراد متخصص 

). 53: 1389 پـور و همکـاران،  اسـماعیل (چنین کارشناسان آمار اسـت  در زمینه موضوع تحقیق و هم
اس نظـر دو  بدین منظور پس از طراحی پرسشنامه بر اساس ادبیات و فرضیه تحقیق، پرسشـنامه براسـ  

علوم اجتماعی و آمـار   رشته  چنین دو نفر از اعضاي هیأت علمیتن از استادن راهنما و مشاور و هم
اسـت  و چهار نفر از دانشجویان مقطع دکتري در رشته علوم اقتصادي و آمار مورد تأیید قرار گرفتـه 

  .  )87: 1391حسینی،  سید(
  اخ بررسی پایایی و محاسبه آلفاي کرونبـ  2ـ  2

گیـري در  مفهـوم کـه ابـزار انـدازه    به این   گیري استی، یکی از ویژگیهاي فنی ابزار اندازهیپایا
) 1999(2و کلین) 2003(1جرج و مالري.  دهد دست میهب یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانیوضعیت 

  :اندعرضه کرده طیفی از اندازه آلفاي کرونباخ و میزان پایایی براي هرسطح از آلفا را به شکل زیر
  

  )63-64 :2003جرج و مالري(اندازه آلفاي کرونباخ و میزان پایایی براي هرسطح از آلفا ـ  1جدول
 میزان پایایی اندازه آلفاي کرونباخ

0.9 ≥  α عالی 

0.9 < α ≤  0.8 خوب 

0.8 < α ≤  0.7 قابل قبول 

0.7 < α ≤  0.6 مبهم 

0.6 < α ≤  0.5 ضعیف 

0.5 < α غیرقابل قبول 

  
این  اگر. شود می استفاده آلفاي کرونباخ ضریب از االت پرسشنامهؤس پایایی میزان تعیین يبرا

  .پرسشنامه است باشد حاکی از سطح باالي پایاییبزرگتر   7/0از ضریب 
 

 
1 - George and Mallery 
2 - Kline 
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  گیريپایایی ابزار اندازهـ  2 جدول
  براي هر حوزه) α(ضریب آلفا مقدار   تعداد سؤاالت در هر حوزه  حوزه مورد نظر در سؤاالت

  86/0  6  عملکرد فعلی در مدیریت
  81/0  5  وري بهبود مدیریت و افزایش بهره

  87/0  11  کل سؤاالت
  

 پژوهشپیشینه ـ  3
 "مدیریت و توسعه داراییهاي وقفی" اي تحت عنوانمقالهدر ) 2010(1شهید و حسنعبدوس

تبیین را ء مدیریت حاکم بر وقف و سپس سوابتدا به بحث وقف و نقش آن در توسعه پرداخته، 
تواند فرصتهاي مثبت براي ارتقاي کیفیت و اي میبر اساس این تحقیق، مدیریت حرفه اندکرده

کارگیري مفید و بیشتر از سوي دیگر براي توسعه به. پذیري مؤسسه وقف را موجب شودمسئولیت
منابع نقدي مانند  اهانه، نیازمند ایجاداز داراییهاي وقفی در راستاي اهداف اجتماعی و خیرخو

 ساختار سازمانی اوقاف است يصندوق وقف پول و صکوك مشارکتی براي بازسازي و احیا
 ).309ـ  328: 2010عبدوس شهید و حسن، (

لیان سازمانی براي مدیریت داراییهاي وقفی"پژوهشی را با موضوع ) 2010( 2سلیم به سوي متو" 
این مقاله . است که به بررسی مدیریت داراییهاي وقفی در مالزي پرداختهبه نگارش درآورده است 

لد، مفید و سودمند نیستاستدالل می این مقاله . کند که وقف همانند گذشته تاریخ اسالمی مو   
وري و مدیریت کند که عمل انتصابهاي دولتی به عنوان متولّی، نقشی در بهرهچنین ادعا میهم

آفرینی وقف در کند که به منظور نقشاین مقاله استدالل می. است ي وقفی نداشتهکارامد داراییها
توسعه اجتماعی و اقتصادي جوامع مسلمان ضروري است که برخی از تغییرات در مدیریت 

است که باید به مؤسسات غیر دولتی اجازه  گیري مقاله این بودهنتیجه .داراییهاي وقفی اعمال شود
 .نفان مدیریت نمایندبه عنوان متولّی عمل کنند و اموال موقوفه را در جهت منافع ذيداده شود تا 

 "اي مدیریت وقف در مالزيی مقایسهبررس  "در پژوهشی با موضوع) 2011( علی و همکاران
اند به تعیین راهکار و استراتژیهایی در اجراي مدیریت دارایی و اموال وقفی در ایاالت سعی کرده
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هاي در مقایسه با شیوه)  5، جوردن والیه پرسکوتان4، سالنگور3، پراك2، پناگ1انند کداهم( مالزي
. بپردازد) مانند برونی، سنگاپور، اندونزي، بنگالدش و کویت(مورد استفاده در خارج از مالزي 

آوري محققان، اطالعات را از سازمان اوقاف مالزي و مصاحبه حضوري و مستقیم با افرادي جمع
نتایج تحقیق که مبتنی بر انتفاع . اند که با مدیریت اموال و داراییهاي وقفی سروکار دارندهدکر

چنین دهد که استفاده از سامانه اطالعاتی قوي و هممسلمانان از زمینهاي وقف شده است، نشان می
 واگذاري صحیح زمینهاي وقفی مبتنی بر تصمیمات کارشناسانه و بر اساس شریعت اسالم، نقش

  .مؤثري در ارتقاي عملکرد مدیریتی در سازمان اوقاف مالزي خواهد داشت
  

 مفاهیم اولیه ـ  4
 6ـ مفهوم وقف 1ـ  4

در اصطالح فقهی .  به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است ،وقف در لغت به معناي ایستادن
دهخدا، (مصرف کردن منفعت آن در راه خدا و است یا مالی نگهداشتن و حبس کردن عین ملک 

در اصطالح، تحبیس و تسبیل مال را  .)وقف ، ماده535 :4 ، ج1408طریحی، ؛ 234: 48 ، ج1328
اغلب فقها وقف را حبس کردن .  است عالوه بر این به معناي آگاه ساختن نیز آمده  .وقف گویند

حدیث نبوي ذیل  آنها در تعریف وقف، تمامیدانند و مدرك  اصل مال و رها کردن منفعت آن می
س االصل و سبل الثمره: فرمود) ص(است که پیامبر ؛ ابن 286 :3 ق، ج1387شیخ طوسی، (  حب

در فرهنگ بزرگ سخن تعریف  . )369 :ق  1408طوسی،  ؛ ابن حمزه152 :3 ق، ج 1410ادریس، 
 هاستفادبراي نی از اموالش را عقدي است که بر طبق آن،  شخصی مال معی: گونه آمدهوقف این

دهد و پس از آن مال مذکور از ملکیت واقف خارج شده،   اي اختصاص می فرد یا افرادي یا مؤسسه
بنابراین، عقد وقف عقدي است که به موجب .  )8260: 1390انوري، ( قابل نقل و انتقال نخواهد بود

هایی رها نماید که صرف در راهکند و منافع آن را جهت  آن فردي عین مال خود را تحبیس 
  .)153 :1386موسویان، (کند  مشخص می
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 1ـ مفهوم مدیریت 2ـ  4

توان علم و هنر متشکل و هماهنگ مدیریت را می .براي مدیریت تعاریف مختلفی آمده است
به اهداف مطلوب یا حداکثر کارایی رسیدن رهبري و کنترل فعالیتهاي دسته جمعی براي  کردن،

وسیله دیگران توصیف کرده و بر نقش هصاحبنظري،  مدیریت را هنر اجراي امور ب.  تعریف کرد
گروهی مدیریت را علم و ).1385تهامی، ( دیگران و قبول هدف از سوي آنان تأکید ورزیده است

هنر و هماهنگی کوششها و ساعی هدایت و کنترل کوششهاي اعضاي سازمان و استفاده از تمام 
مدیریت فرایند چنین، هم ؛)54: 1385تهامی، ( انددستیابی به اهداف معین کرده منابع سازمان براي

منابع قابل تمام برنامه ریزي، سازماندهی، هدایت و نظارت بر کار اعضاي سازمان و کاربرد 
اندیشمندان و ). 68: 1386 اصغري،(است  دسترسی براي رسیدن به اهداف تعیین شده سازمان

شاملترین و ، اند که کاملتریندهعرضه کرتعاریف متعددي از مدیریت  پیشگامان علم مدیریت
 ،مد منابع انسانی و مادي از طریق برنامه ریزياثر و کارؤیند به کارگیري مافر، جامعترین آن

بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل است که به منظور وصول به اهداف سازمانی  ،سازماندهی
   .گیردبراساس نظام ارزشی مورد قبول جامعه صورت می

گیري، سازماندهی، مدیریت از دید کارکردي شامل وظایفی همچون برنامه ریزي، تصمیم
این نوع تعاریف از مدیریت اگر . شودمینوآوري، هماهنگی، ارتباطات، رهبري، انگیزش و کنترل 

 از روانتر نظر به است روهروب وظایفهاي بیان کننده  چه با کمی و کاستی یا فزونیهایی در واژه
و یا ارزش فلسفی خاصی  کنندخاصی  کوشند مدیریت را محصور به ویژگی می که است تعاریفی

توجه به کارکردهاي آن از سوي محققانی حال تعاریف متعدد از مدیریت با به مفهوم بیفزایند با این
توجه به کارکردهاي پنجگانه برنامه ریزي، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و ( چون فایول

نظر گرفتن وظایف هفتگانه برنامه  در( و ارویک و یا گیولیک )12: 1385عالقه مند، ( )کنترل
 )و بودجه بندي براي مدیریتریزي، سازماندهی، کارگزینی، فرماندهی، هماهنگی، ارتباطات 

آنچه . توان از آنها گذر کرد داراي تفاوتهایی است که بسادگی نمی )1937گیولیک و ارویک، (
مفاهیم کلیدي مدیریت  .واضح است علم مدیریت هنوز نتوانسته است تعریف خود را مدیریت کند

 :توان در عبارات زیر بیان کردمیرا 
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 .است یندافر، مدیریتـ 

 .سانی استان تشکیالت هدایت مدیریت،مفهوم نهفته ـ 

 .یابد گیرد و به نتایج مطلوبی دست می هاي مناسبی می ، تصمیمـ مدیریت موثر

 .گویند به تخصیص و مصرف مدبرانه می کارامدیریت ـ 

   )7: 1383 رضائیان،( دمدیریت بر فعالیتهاي هدفدار تمرکز دارـ 
   1وريـ مفهوم بهره 3ـ  4

. وري از نظر ادبی از واژه بهره ور مشتق شده و به معناي بهره بر،  سودبرنده و کامیاب است بهره
وري قرین معناي امروزین آن به طور کلی معیار جامعی براي سازمانها براي سنجش میزان  اما بهره

استفاده براي تولید محصول خوب و میزان  ثر بودن و کارایی منابع موردؤمیزان م، دستیابی به هدفها
رسالت . ، استآید دستهآید در مقابل آنچه باید ب دست میهاثر بخشی فعالیتها یا در واقع آنچه ب
  . )24: 1376 هالس و همفري،( وري بیشتر است اصلی علم مدیریت دستیابی به بهره

 خدمات یا و کاال مقدار": شود یم تعریف گونهاین است، اقتصاد مفاهیم از یکی که وري، بهره
 دستبه وري بهره سخن دیگر به ؛"شده هزینه کار یا و انرژي از واحد هر با مقایسه در شده تولید

 ومهارت کار، توان، استعداد نیروي از بهینه استفاده و گیريبهره با ممکن سود حداکثر آوردن
. جامعه است رفاه ارتقاي منظور هب... و  مکان زمان،  پول، تجهیزات،  ماشین، زمین،  انسانی،  نیروي

 و دارد مختلفی سطوح وري بهره بلکه نیست صنایع براي فقط وري بهره افراد برخی پندار خالف بر
 نوآوریهاي و ابداعات تفکر،  با توانند می افراد اینکه یعنی دارند؛ نقش سطوح همه در افراد همه
: از است  عبارت وري بهره مختلف سطوح .شوند واقع مؤثر گوناگون سطح چند در"عمال  خود

 یا و تجاري، خدماتی، صنعتی هاي رشته سازمانی، سطح کاري، سطح گروه فرد، سطح سطح
  .جهانی کشوري، سطح و ملی اقتصادي، سطح بخشهاي کشاورزي، سطح

 یکی به ستاده وري، نسبت بهره :است کرده تعریف چنین را وريبهره ،2کار المللی بین سازمان
 یکی ویژه طوربه »مدیریت« تعریف این در. است) مدیریت و کار سرمایه، نیروي(تولید  عوامل از
 سنجشمعیار  ،عوامل این از کدام هر به تولید نسبت. است شده گرفته نظر در تولید عوامل از

  .)3و  2: 1390فاتحی،(رود به شمار می وري بهره
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 بیان چنین وري بهره بهبود با ارتباط در 1955 سال در 1ژاپن وري بهره مرکز تشکیل اطالعیه در
       علمی  روشهاي به عوامل سایر و انسانی فیزیکی، نیروي منابع از استفاده حداکثر«: است شده

 رفتن باال و اشتغال بازارها، افزایش تولید، گسترش هزینه کاهش به وري بهره بهبود طوري کهبه
 ژاپن، وري بهره مرکز دید از. )3و  2: 1390 فاتحی،( »شود ملت، منجر آحاد همه زندگی سطح
. شودمنجر می فقر کاهش و اجتماعی رفاه افزایش به که است ملی انتخاب و اولویت وري بهره

 را کشور این در وري بهره افزایش ملی نهضت 1955 سال در تأسیس زمان از ژاپن وري بهره مرکز
 بین اشتغال، همکاري افزایش: از عبارت است که نموده هدایت جلو به ساز رهنمون اصل سه تحت
 کار مدیریت، نیروي میان در وري بهره بهبود يها ثمره برابر و عادالنه مدیریت، توزیع و کار نیروي

  : است شده بیان زیر شرح به وري بهره از دیگري تعاریف .کنندگان مصرف و
 خدمات و کاال تولید در سازمان هر توان و قدرت یا و عملکرد معیارـ 

 تولیدي عملیات هزینه به بازده میان نسبتـ 

 .شود می مقایسه پایه سال با که شده مصرف منبع واحد به تولید بازده بین نسبتـ 

  .)3و  2: 1390فاتحی،( شده مصرف منابع ازاي در محصول مقدار در آمده دستبه تغییرـ 
  صرفاً : هست گفت چه و چه نیست وريهبهرتوان در مورد مفهوم اینکه به طور کلّی می

، الزماً کار بیشتر نیستست؛ هافعالیت کردن عقالیی براي ، نگرشیاقتصادي و مالی نیست اي مسئله
مصرف کردن  بجا و ، درستکم مصرف کردن نیستاست؛ بیهوده و لغو کارهاي از جلوگیري

کردن عمر است؛  ترمتعالی و بهتر براي عمر از صحیح ، استفادهزندگی براي کارکردن نیست؛ است
جمعی از (است  طبیعی مواهب از مناسب برداري، بهرهجلوگیري از کارهاي مورد عالقه نیست

  ). 200 :1378 استادان  مدیریت،
  
 سازمان دروري  ثر بر افزایش سطح بهرهؤعوامل مـ  5

  :توان به دو دسته تقسیم کردرا میوري در سازمان عوامل مؤثر بر سطح بهره
تواند با مجموعه عواملی است که تحت کنترل سازمان است و سازمان می :ـ عوامل داخلی 1

این عوامل خود نیز به دو گروه . ها و روشهاي مدیریتی روي آنها تأثیر بگذاردکارگیري شیوهبه
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          و عوامل) .قابل تغییر نیستمدت یا عواملی که به آسانی و در کوتاه(افزاري عوامل سخت
  .شود که تقریباً به آسانی قابل تغییر استافزاري تقسیم مینرم

مجموعه عواملی است که تحت کنترل سازمان نیست و عوامل خارج از  :ـ عوامل خارجی 2
اي تغییرات این عوامل براي تمام سازمانها یکسان است و سازمانه. سازمان باعث پیدایش آنها است

این عوامل به سه گروه . کنندموفق با بررسی و پایش این عوامل، موفقیت خود را تضمین می
بندي است که خود نیز از عوامل متغیرهاي ساختاري، منابع طبیعی و دولت و مؤسسات قابل تقسیم

به  توان از طریق شکل ذیلوري را میعوامل داخلی و خارجی مؤثر بر بهره. پذیرددیگري تأثیر می
  :طور دقیق نشان داد

  

  
  

  )9: 1390فاتحی،( وري سازمانعوامل مؤثر بر بهره ـ  ١ شکل

  

  وري سازمانعوامل مؤثر بر بهره

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 مؤسسات عمومی

 زیرساختها

 سیاستها و راهبردها

 هاي نهاديساختار

 دولت و زیرساختها

 مواد اولیه

 انرژي

 زمین

 نیروي انسانی

 منابع طبیعی

 سیاسی

 اجتماعی

 اقتصادي

 تغییرات رفتاري

 هاي مدیریتشیوه

 روشهاي کار

 ها سازمان

 افراد

 عوامل نرم

 مواد و انرژي

 فناوري

 تجهیزات

 محصول 

 عوامل سخت
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  ده دستور براي افزایش بهره وري
 ،کـرد  عرضـه تـوان   وري عامل یا علت بخصوصـی را نمـی   بدیهی است براي افزایش سطح بهره

وري معلول ترکیبی از عوامل گوناگون است و هرکدام به نوبه خـود تـأثیر الزم را    بلکه ارتقاي بهره
دیگـران، امکـان بـروز خطـا را کـم، راه رسـیدن بـه هـدف را          هبهره مندي از تجربـ البته . گذارد  می

از  هتجربـ  ،  حاصـل انتقـال  به دست آوردهپیشرفتهایی که بشر . کند و هزینه کار را کم می، کوتاهتر
دیگران در قالب جمالتی بسیار ساده و پیش پا  هگاه تجرب .نسلی به نسل دیگر و استفاده از آنهاست

 .کنـد و از اهمیت موضوع غافل می اندازدمیقدر ساده که بعضی را به اشتباه آن؛ شود افتاده بیان می
همـۀ امکانـات   ها و تالشهاي یک جمـع و بـه کـارگیري     هدف مدیریت،  هماهنگ کردن کوشش

که نهایت اسـتفاده  اي گونهبه  با بهترین کیفیت و کمترین هزینه است هاي نهایی وردهابراي تولید فر
  ).84: 1386 ،د رم س( د و کمترین اتالف سرمایه صورت گرفته باشدیاز منابع و امکانات به عمل آ

توانیـد تغییراتـی در محـیط    باور، اعتقاد و اطمینان داشته باشید کـه در هـر کجـا هسـتید مـی     ـ   1
 .وجود آوریدهکارتان ب

 .اصول و مبانی بهره وري را بیاموزیدـ  2

 نظـام  و جـامع  کیفیـت  کنتـرل  ،پیشـنهاد سامانه ( ارتقاي بهره وري استفاده کنیدهاي شیوهاز ـ   3
 ...).و هنگام به تولید

نیـروي محـرك اصـلی معمـوالً مـدیریت        .داردنیـاز  حرکت بهره وري به نیـروي محـرك   ـ   4
 .سازمان یا تشکیالت است

 ).کارفرهنگی( شود فراهمحرکت بهره وري  براي زمینه مناسب ـ  5

  .گرددمشکالت بحرانی و نقاط کلیدي محیط کار شناسایی ـ  6

 .شودفعالیتهاي بهبود بهره وري از یک واحد کوچک آغاز ـ  7

 اي یند آرام و پیوستهابهبود بهره وري فر  .برده شودکار هري بتمام تالش براي تدوام بهره وـ   8
 . است و این حرکت در دراز مدت جواب می دهد و نباید از آن انتظار نتایج سریع داشت

 .اصوالً حرکت بر پایه انگیزه تداوم و قوام می گیرد. شودهاي انگیزشی استفاده ساختاراز ـ  9

پایه و اساس بهره وري به نیـروي انسـانی اتکـا     .شودحداکثر توجه به نیروي انسانی مبذول ـ   10
  .) 200 :1378 جمعی از اساتید مدیریت،( دارد
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وري مستلزم کوشش و تالش برنامه ریزي شـده همـه جانبـه از     بهبود و ارتقاي بهرهبه هر حال،  
کار و تغییر محرکها و روشهاي انگیزشی ع اوضان است که خود نیازمند بهبود سوي افراد و مسئوال

  .شود ها،  روشها،  فناوري و غیره می دستورالعملها،  قوانین،  بخشنامه کارکنان، بهبود نظامها،
  

  وري و ضرورت آن در نهاد وقفـ اهمیت مدیریت و بهره 6
وقف در نبودن سازماندهی صحیح براي اوقاف از عوامل مهم و تأثیرگذار در عدم توسعه مقوله 

حـائري،  ( کننـد ایران است که بر خالف بسیاري از کشورهایی است که در ایـن زمینـه فعالیـت مـی    
،  بی تحرکی در دنیـاي امـروز   .دنیاي کنونی دنیاي تحوالت و دگرگونیهاست ). 177تا  175 :1386
و  از معیـار ي فراتـر  روامروزه بهـره  .ب استآمرگ  ،زیرا برکه؛ اي جز نابودي به همراه نداردنتیجه

ثر از ؤي یعنـی درجـه اسـتفاده مـ    وربهـره . طرح اسـت مبه عنوان رویکرد جامعه  شاخص اقتصادي و
 1376هـالس و همفـري،  ( وري بیشتر است رسالت اصلی علم مدیریت دستیابی به بهره. عوامل تولید

اي زاویه نظارت، هدایت و هماهنگی است اما از ریزي،کنترل،برنامه مهمترین وظایف مدیران. )24:
  :) 200: 1378جمعی از اساتید مدیریت، ( دیگر مدیران دو وظیفه دارند

  رسیدگی به امور جاريـ  1
  بهبود وضعیت موجودـ  2
بـه  مـدیران  هرچـه از سـطح ارشـد     .داردارتباط مسـتقیم  وري با وظیفه دوم مدیر مدیریت بهره 

وظیفـه رسـیدگی بـه امـور جـاري       و به سـهم ؛ سمت پایین حرکت کنیم از سهم وظیفه بهبود کاسته
گفته می شـود کـه در ژاپـن بخـش اعظـم      .) 200: 1378 جمعی از اساتید مدیریت،( اضافه می شود
  . است وري بهره مدیریت، وظیفه مدیران

یکی از دالیل اصلی این کنـدي و  . است مدتی است وقف در ایران از رونق گذشته خود افتاده
ندهی صحیح براي اوقاف خالصـه کـرد؛ بـه عبـارت دیگـر، نبـود       توان در نبودن سازما رکود را می

گیري صحیح از اموال موقوفه و یا ایجاد سازماندهی کارا و  نظام هدایت وقف براي مدیریت و بهره
داراییهاي مورد نیاز هر منطقه و مـردم آن اسـت؛ بـه عنـوان مثـال در منـاطقی واقفـان و نیکوکـاران         

، و همه یا بیشتر آنها خالی و ها در کنار هم ایجاد کردهو دانشگاه ساختمانهاي متعددي براي مدارس
 حـائري، ( کنـد  اند، اما در مناطق دیگر، محرومیت و نیاز به همین موارد غوغا میبدون استفاده مانده
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 ی داده اسـت کـه شـامل مـدیریت وقـف هـم       ی کلّیها با این همه قرآن رهنمود؛  )177و  175: 1386
قدرت و توانایی ، امانتداري ،علم ،ایمان، عقالنیت، رهنمودها به موضوعاتی چون رشداین . شودمی

  .پرداخته می شودبه آن  در ذیل کهدارد اشاره
که وسـیله  (را د اموال فرمایمیمتعال خداوند  .باشدآشنا مدیر وقف الزم است به امور وقف ـ   1

امـوال را  هستند و نمی داننـد کـه چگونـه     به کسانی ندهید که سفیه و نادان )قوام زندگی شما است
ه لَکُم قیاماً  :دصرف کننمباید اداره و  تی جعلَ اللَّ والَکُم الَّ أَم هاء فَ وا الس تُ ؤْ  ).5/ نساء( و ال تُ

لــی : دمــدیر وقــف بایــد حفــیظ و علــیم باشـــ   2 ــی ع ن ــیظٌ   قــالَ اجعلْ ف ــی ح نِّ ــأَرضِ إِ نِ الْ ــزائ خَ
یم لیوسف به ایـن دلیـل درخواسـت     این آیه به این موضوع اشاره دارد که حضرت). 55 /یوسف(ع

مدیریت بیت المال و خزانه داري را می کند که او آگاه است، چگونه باید برنامه ریـزي و مصـرف   
 .شود که مدیر وقف، باید نگهدارنده اموال و آگاه و عالم باشددر وقف از این پیام استفاده می .کند

قرآن در داسـتان دختـران شـعیب ایـن     . چنین توانایی و رشادت در مدیریت اهمیت داردهمـ   3
گونه توصیف می کند که موسی به این دلیل براي اجاره و اداره امـوال شـعیب صـالحیت دارد کـه     

ـتَأْجرْت الْ   :تقوي و امانتدار اس نِ اس رَ می نَّ خَ تَأْجِرْه إِ اس ت ب داهما یا أَ إِح ت ینُ  قالَ ـأَم ي الْ  /قصـص (قَـوِ
چرا که بهترین کسی است که استخدام  ؛یکی از آن دو دختر گفت اي پدر او را استخدام کن): 25

 .در خور اعتماد استهم و  هم نیرومند ؛می کنی

ـذ   :تواننـد اداره اوقـاف مسـلمانان را برعهـده بگیرنـد، چـون      کـافران و منکـران نمـی   ـ   4 تَّخ ال ی
ونَ ا نُ ؤْم الْم    ـی ـی شَ ف ـه ـنَ اللَّ م س ی فْعلْ ذلک فَلَ نْ ی م ینَ و ن ؤْم ونِ الْم نْ د م یاء ل و ـوا   لْکافرِینَ أَ قُ تَّ نْ تَ الَّ أَ ء إِ

یرُ  صالْم ه لَی اللَّ ه و إِ س فْ ه نَ ذِّرکُم اللَّ حی تُقاةً و مه نْ ؛ چنانکه در جایی دیگر حاکمیت )28 /آل عمران(م
ـنْ    :دي کافران و از آن جمله اوقاف مربوط به مسلمانان را نمی تواننـد بـه عهـده بگیرنـ    و استیال و لَ

یالً بِ ینَ س ن ؤْم لَی الْمرِینَ علْکافل ه هرگز خداوند راهی براي کافران در احاطه بـر   :)141/نساء(یجعلَ اللَّ
 .مسلمانان قرار نداده است

مـدیر  . بلکه عـدالت اسـت   ،که از قرآن استفاده می شود، عدم فسق ،شرط دیگر مدیر وقفـ   5
     چـون ابـراهیم پیـامبر در دعـاي خـود     ؛ صالحیت اداره را نـدارد  ناالیق و بی مباالت در اموال وقف

لـی  :رسـد هرچنـد از فرزنـدان مـن باشـند     ستمکاران نمیبه می گوید عهد من  تَ اب إِذ و     ـه ب ر یم ـراه ب إِ
ماتینَ            بِکَل مي الظَّـال ـد ه نـالُ ع ـی قـالَ ال ی ت یـنْ ذُر م ـاسِ إِمامـاً قـالَ و ـک للنَّ ـی جاعلُ نِّ نَّ قالَ إِ ه تَم  فَأَ

  ).124/بقره(
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  پژوهشهاي ـ تجزیه و تحلیل یافته 7
  آماري  الگويایجاد ارتباط بین دسته سؤاالت مورد استفاده با استفاده از ـ 1ـ  7

این مقاله بررسی اصالح و یا بهبود روشهاي مـدیریت فعلـی اوقـاف و امـوال     از آنجا که هدف 
در راستاي ) به عنوان متغیر وابسته( وري بیشتر اوقاف بر افزایش بهره) به عنوان متغیر مستقل( موقوفه

هاي رفاه اجتماعی و اقتصادي است بـه بررسـی رابطـه بـین بهبـود روشـهاي        اهداف واقفان در زمینه
در ایـن تحقیـق بـه منظـور بررسـی روابـط        . شـود وري پرداختـه مـی   ی و افـزایش بهـره  مدیریت فعلـ 

اي از رگرسـیون سـاده خطـی اسـتفاده     اي و نیز متغیر وابسته از نوع فاصـله متغیرمستقل از نوع فاصله
ولـی بـا توجـه بـه     . توان از آزمون همبستگی نیز براي بررسی این رابطه استفاده کردشود البته می می

ه در این نمونه همگنی در واریانسهاي باقیمانده ها مورد تأیید قرار گرفت، استفاده از رگرسیون اینک
الگوي در نظر گرفته شده، رگرسیون خطـی  . ساده،  نتایج دقیقتر و بهتري را در اختیار قرار می دهد

  :دو متغیره است که عبارت است از 1ساده

     
اصـالح و یـا بهبـود    ( متغیـر مسـتقل   Xو ) وري  بیشـتر اوقـاف   بهـره ( متغیر وابسته Yکه در آن 

بـه ترتیـب ضـریب     1βو 0βنشانگر جمله اخالل و   uو ) روشهاي مدیریت اوقاف و اموال موقوفه
تخمـین زده   OLS(2(این الگو به روش حداقل مربعات معمولی . ثابت و ضریب متغیر مستقل است

  .شودنتایج آماري در ادامه عرضه میشده است که نتایج این تخمین و سایر 
در نهایت آنچه در این مقاله به آن پرداخته شـده، بررسـی رابطـه بـین دو متغیـر مـدیریت فعلـی        

در راسـتاي  ) متغیـر وابسـته  ( وري  بیشتر اوقاف و افزایش بهره) متغیر مستقل( اوقاف و اموال موقوفه
تـوان بـه ایـن شـکل     را مـی  رابطـه ایـن  . است هاي رفاه اجتماعی و اقتصادي اهداف واقفان در زمینه

  :  ترسیم کرد
                                                                                                                                                                                                            

  
  

 
1 - Linear Regression 
2 - Ordinary Least Squares 

روشهاي مدیریت فعلی    وري بیشتر اوقاف بهره
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زه عوامل الگو، الگوي رگرسیون خطی نیز فرضیات زیر ابه منظور آزمایش فرضیه مربوط به اند
  :گیرد را در نظر می

  .عبارت خطا یک توزیع نرمال با میانگین صفر داردـ 
  . الگو مستقل است واریانس عبارت خطا در سرتاسر موارد ثابت، و از متغیرهاي موجود درـ 
مقدار عبارت خطا براي یک مورد داده شده مسـتقل از انـدازه  متغیرهـا در الگـو و مسـتقل از      ـ 

 .اندازه عبارت خطا براي موارد دیگر است

هاي مهم و اساسی در الگوي رگرسیون به صورت زیر است که الزم است قبل از هر  پیش شرط
  .رگرسیون ، صحت این پیش فرضها بررسی شود

اسـتفاده   1از آزمون کولموگروف اسمیرنف براي این منظور: ها بودن باقیمانده بررسی نرمالـ   1
نرمال بـودن  %  95باشد با اطمینان بزرگتر  05/0از  اگر مقدار احتمال مربوط به این آزمون، .شودمی

  . گیرد مییید قرار أها مورد ت باقیمانده
 2واتسـون  ـ  از آمـاره دوربـین   براي این منظـور : ها دهبررسی نبودن خود همبستگی در باقیمانـ   2

هـا   باشـد، اسـتقالل باقیمانـده   نزدیـک   2اگر مقدار آماره دوربین واتسـون بـه عـدد     .شود استفاده می
  . شود فته میپذیر

براي این منظور از نمودار پراکنش : ها باقیمانده) پراکنش همگن(تعیین همسانی واریانسهاي ـ   3
شـود   کـه وجـود     هاي استاندارد شـده اسـتفاده مـی    بینی هاي استاندارد شده در مقابل پیش  باقیمانده

 . ها است تقارن حول خط صفر و نبودن  روند در نمودار،  نشاندهنده همگنی در واریانس باقیمانده

 دار بـین  خطـی بـه معنـی ارتبـاط معنـی      هـم ( خطـی بـین متغیرهـاي مسـتقل     همنبودن بررسی ـ   4
بـراي  . )کنـد  که بـراي رگرسیون مطلوب نیست و مشکالتی را ایجاد میاست هاي مـستقل مـتـغـیـر

بزرگتـر باشـد     1/0شود به این صورت که اگـر مقـدار آن از    تلرانس استفاده می  آمارهاز این منظور 
 .شود هاي مستقل مشاهده نمی در الگو مشکل هم خطی بین متغیر

اطمینـان   الگـوي نهـایی بـرازش شـده    توان به نتایج  می ها،  در صورت تأیید همه این پیش شرط
  :نتایج رگرسیون به صورت جداول زیر است. کرد

  
 

1 - Kolmogorov -Smirnov test. 
2 - Durbin-Watson statistics. 
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 نتایج رگرسیون چندگانهـ  3جدول 

  نتیجه  آماره دوربین واتسون  سطح معنی داري    آماره     ضریب تعیین تعدیل شده
  ستامدل معنی دار   24/2  000/0  60/380  877/0

  
کمتر، و 05/0از ) 000/0( الگوشود که سطح معنی داري  ، مشاهده می3با توجه به نتیجه جدول 

دار است و کفایت الگـوي بـرازش داده شـده برقـرار اسـت و الگـوي بـرازش شـده،          لذا الگو معنی
درصـد از   7/87عبـارت دیگـر   ه اسـت یـا بـ    877/0  تعـدیل شـده الگـو   ضریب تعیین . مناسب است

براي بررسـی اینکـه متغیـر    . شود توسط متغیر مستقل معنی دار در الگو بیان می وريهرهدر ب تغییرات
در الگـو معنـی دار اسـت، از    ) اصالح و یا بهبود روشهاي مدیریت اوقاف و امـوال موقوفـه  (مستقل 

  :شودجدول زیر استفاده می
  

  وري مدیریت بر بهرهنتایج تجزیه و تحلیل متغیر وابسته بهبود عملکرد فعلی در ـ  4جدول 
  نتیجه  آماره تلرانس  مقدار احتمال  tآماره   مقدار ضریب متغیر  متغیر مستقل

در الگو معنا دار   ---   06/0  9/1  27/2  مقدار ثابت
  .نیست

اصالح و یا بهبود  
روشهاي مدیریت اوقاف 

  و اموال موقوفه
در الگو معنا دار   94/0  000/0  6/26  05/1

  .است

  
دهد که متغیر مستقل اصـالح و یـا بهبـود روشـهاي مـدیریت اوقـاف و        نشان می 4 نتایج جدول

درصد کمتر است ولـی   5، از )000/0(اموال موقوفه در الگو معنی دار است؛ زیرا مقدار احتمال آن 
است و بنابراین  06/0در الگو معنی دار نیست؛ زیرا مقدار احتمال آنها ) عرض از مبدا (مقدار ثابت 
اصـالح و یـا بهبـود روشـهاي     (توان تغییر در متغیر مسـتقل   شود؛ به این ترتیب میف میاز الگو حذ

را عاملی مؤثر در بـروز تغییـر در متغیـر وابسـته عملکـرد فعلـی در       ) مدیریت اوقاف و اموال موقوفه
   ایـن نتیجـه بـه دسـت    )  05/1(با توجه به مثبت بودن مقدار ضریب متغیـر مسـتقل   .  مدیریت دانست

وري با عملکرد فعلی در مدیریت رابطه و تـأثیر مسـتقیم دارد؛ بـه عبـارت دیگـر بـا        د که بهرهآیمی
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وري در اموال موقوفه  بهره"،  "اصالح و یا بهبود روشهاي مدیریت اوقاف و اموال موقوفه"افزایش 
  :توان نوشت بنابراین الگوي رگرسیونی را به صورت زیر می. یابد افزایش می "یا سازمان اوقاف

 وري در اموال موقوفه یا سازمان اوقاف بهره=   05/1 )اصالح و یا بهبود روشهاي مدیریت اوقاف و اموال موقوفه(

  هاي الگوي رگرسیون ـ بررسی برقراري پیش شرط 2ـ  7
  ) :4(و ) 3(طبق جدولهاي 

تر بزرگ 05/0 که ازاست  316/0مقدار احتمال مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف برابر ـ 
 .گیرد یید قرار میأها مورد ت نرمال بودن باقیمانده% 95بنابراین با اطمینان  ؛است

نزدیـک   2با توجه به اینکه این مقدار به عدد .  است 24/2مقدار آماره دوربین ـ واتسون برابر  ـ 
  .الگوي برازش شده پذیرفت را در ها توان استقالل باقیمانده میاست، 
بینی اسـتاندارد   هاي استاندارد شده در مقابل پیش پراکنش آماري باقیمانده، نمودار 3در شکل ـ 

بنـابراین همسـانی واریانسـهاي    . شده روندي مشاهده نشده و تقارن مشاهدات حول خط صفر اسـت 
  .توان مورد تأیید قرار داد ها را می باقیمانده

 بینی استاندارد شده هاي پیش هاي استاندارد شده در مقابل اندازه ـ پراکنش باقیمانده 2شکل
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بزرگتـر    1/0و از  94/0با توجه به آماره تلرانس براي متغیرهـاي مسـتقل،  مقـدار آن برابـر بـا      ـ 
 .شود در نتیجه در الگو مشکل هم خطی مشاهده نمی.  است

 اطمینـان  الگوي نهایی برازش شدهبه نتایج  توان میها،   بنابراین با توجه به تأیید همه پیش شرط
  .کرد

  
  گیري و پیشنهادهاـ نتیجه 8

هاي هاي مختلف حائز اهمیت، و این اهمیت از جنبهوقف و مدیریت امور مربوط به آن از جنبه
مدیریت صحیح بر احیا و  .مختلف بویژه آیات قرآن در حوزه مدیریت اموال مسلمانان نمایان است

از آنجـا  . آیـد  مـی شمار فرهنگ وقف به  گسترشهاي  ترین راه نگهداري از موقوفات یکی از اصلی
اجتماعی کمتر ـ   که رونق و نقش نهاد وقف نسبت به گذشته درخشانش در رفع مشکالت اقتصادي

نماید که  در گام نخسـت  است، نیازي گریز ناپذیر براي تحولی عمیق در این نهاد ضروري میشده
کـه   الزم اسـت مدیریت کالنـی   نهاد،و پیشرفت روزافزون فعالیتهاي این  احیاي موقوفات در جهت

بـا   .قابـل اجـرا اسـت   جامعـه   در )اعم از علمی و حکـومتی ( هاي مختلفآن هم با همکاري دستگاه
نتایج آماري که در آنها فرضیه تحقیق مورد  مل و تعمق در مطالبی که ذکر شد و با در نظر داشتنأت

وري در حـوزه وقـف   فعلی و افزایش بهـره  گیرد و نشاندهنده اثر مثبت بهبود مدیریتتأیید قرار می
، کـه  مورد نظر به سوي اهداف اوقاف موضوع راهبري و هدایت منسجم سازماناست و با توجه به 

هاي نوین مـدیریتی و پیشـنهادهایی در   عرضه شیوه یــادآور نقش انکار ناپذیر و مهم مدیران است،
شود تـا جامعـه   عرضه وقف باید مدیریت کالنی  در موضوعاز اینرو  .سازدآور میاین زمینه را الزام

بـر احیـا و نگهـداري از موقوفـات یکـی از       مـدیریت صـحیح   .گرددمند از فواید اقتصادي آن بهره
-دیریت بـه روز و کارآمـد مـی   مـ . شمار آیدبه تواند میفرهنگ وقف گسترش هاي  ترین راه اصلی

کنونی نهاد وقف در کشور تحقـق ایـن امـر    و با توجه به وضع  تواند در حوزه وقف تأثیرگذار باشد
بهتـرین گزینـه پـیش روي     از دیـد نگارنـده،  . نیازمند حمایتهاي مختلف حکومتی و تخصصی است

گیـري از تجربـه   بهـره حرکت بر اساس سبک مدیریت مبتنی بر  مدیران براي صعود به قله موفقیت،
 بـرداري امـوال موقوفـه   زمینـه بهـره  هاي متخصص در چنین گروهسایر کشورها در زمینه وقف و هم

استفاده از فناوري اطالعات در بسیاري از موارد به عنـوان یکـی از ابزارهـاي مـدیریتی مـورد      . است
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تواند از تواناییهـاي ایـن حـوزه در جهـت     گیرد و حوزه اوقاف و امور خیریه نیز میاستفاده قرار می
وري در تـا موجبـات ارتقـاي بهـره     فاده کنـد است افزایش بیش از پیش توان نظارتی و مدیریتی خود

  .عملکرد سازمان اوقاف کشور فراهم شود
  

  یادداشتها 
  : رونقی وقف تأثیر دارد که برخی از آنها عبارتند است از ـ دالئل متعددي در بی 1

 .خیانتی که پس از دورة حکومت رضاخان، نسبت به موقوفات روا داشته شد) الف

رفته است اما امروزه  گذاري به شمار می اظ جنس، یعنی در گذشته خرید زمین سرمایهتغییرِ مملوکات از لح) ب
گذاري متعدد و مختلف شده است که بیشتر آنها همانند پول در ظاهر امکان بقاء را ندارد که  هاي سرمایه شیوه

  . بتواند موقوفه قرار گیرد
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