
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 31-16، صص16 پياپي، 6931، سال یازدهم، شماره اول، بهار و تابستان اندیشه مدیریت راهبردي
 

گيري در قرآن كریم بر شکلهاي مورد تأكيد یابي معادالت ساختاري تأثير مؤلفهمدل

 سازمان سرآمد

  20/12/0815دريافت:                                                                                            يزیكر ياحمد عربشاه

  22/11/0810پذيرش:   

 چکيده

گيری سازمان ر شکلهای مورد تأکيد در قرآن کريم بهدف اين پژوهش بررسي تأثير مؤلفه
گام با بررسي و مطالعه آيات قرآن، ابعاد و عوامل متناسب با سرآمد است؛ لذا در اولين

سازمان سرآمد استخراج گرديد و در مرحله بعد و با استفاده از تکنيک دلفي در مورد 
آمده دستتناسب اين ابعاد و عوامل از خبرگان نظرخواهي شد. با توجه به نتاي  به

نامه طراحي شد. جامعه مورد بررسي اين پژوهش مؤسسات آموزش عالي شهر مشهد پرسش
شده با استفاده از ای تصادفي انتخاب گرديد. محاسبات انجامصورت طبقهاست که نمونه به

 919/1 برابر با KMOحاکي از اين است که شاخص  (11ا  )ويرايش ا پيا  افزارنرم
و مقدار آلفای  استانجام تحليل عاملي  برایتعداد نمونه  دهنده مناسب بودنبوده و نشان

. در جهت آزمون، استبوده که گويای پايايي قابل قبول پرسشنامه  944/1 کرونباخ معادل
بررسي برازش و اصالح مدل مفهومي پژوهش از مدل معادالت ساختاری، تحليل مسير و 

ييد واقع گرديد. مقادير أشنهادی مورد تاستفاده شد که مدل پي (5/3ليسرل )ويرايش  افزارنرم
t  مربوط به فرضيات معادالت ساختاری بيانگر اين است که بين ارتباط با خدا، ارتباط با

ارتباط مستقيم، مثبت و معناداری برقرار است.  ،ديگران و ارتباط با خود و سازمان سرآمد
ها در ست که تمامي شاخصگيری گويای اين امربوط به فرضيات معادالت اندازه tمقادير 
ييد فرضيات أهای برازش و تثرند. با توجه به شاخصؤگيری متغيرهای پنهان ماندازه
 .استتوان گفت مدل پيشنهادی از برازش قابل قبول و از قدرت تبيين مناسبي برخوردار مي

 واژگان كليدي

 اسالم، قرآن، تعالي سازماني، سازمان سرآمد، مدل معادالت ساختاری
 

                                                 
 نور اميدانشگاه پ يدولت تيريگروه مد ارياستاد                                         ahmad.arabshahi@gmail.com 
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 مقدمه

اهداف بشر دستيابي به کمال و تعالي است و در جوامع مختلف انساني بهه   نيترمهميکي از 
ی اگونهه بهه  ؛گيرديي صورت ميهاتالشهای مختلف در اين جهت و سبک و سياق هاروش

يي را هها مهدل انهد تها در ايهن زمينهه     انشمندان و پژوهشگران مختلف سعي کهرده دکه حتي 
قهرار گرفتهه    پهردازان هيه نظرهايي که موردنظر جنبه نيترمهمايند. يکي از طراحي و تبيين نم

ی مختلفهي در منهاطق   هها مهدل است، تعالي و سرآمدی سازماني است و در اين زمينه شاهد 
ای که بايد بدان دقت داشت ايهن اسهت کهه تها جهايي کهه       اما نکته؛ باشيممختلف جهان مي

مها بهر    ازآنجاکهي جامع و کامل و دقيق تدوين شود و توان و تا سر حد امکان بايد الگويمي
دين اسهت و نظهر بهه اينکهه خداونهد چهون        نيترجامعاين اعتقاد هستيم که اسالم کامل و 

بنابراين در ايران و  ؛تواند مسير تعالي و کمال را به انسان بنمايدآفريننده انسان است بهتر مي
ع مختلف اسهالمي در جههت تهدوين الگهويي     کشورهای اسالمي بايد رجوع به اسالم و مناب

جامع در اين زمينه اقدام شود. در اين مقاله و با توجه به بضاعت هرچند کم در ايهن زمينهه،   
گيری از آيات شريفه قرآن کريم و استخراج ابعهاد و عوامهل متناسهب بها     قصد داريم با بهره

 اقدام نماييم. سازمان سرآمد، به ارائه مدل سازمان سرآمد با رويکرد اسالمي

 بيان مسئله

مهم علم سازمان و مديريت بهبود، توسهعه و تحهول سهازمان اسهت و      هایيکي از سرفصل
اند تا به اين نکته مههم  بوده درصددمختلف حوزه علم سازمان و مديريت پيوسته  دانشمندان

ان بهبهود و توسهعه و تحهول را در سهازم     انوته يي مهي هاروشپي ببرند که چگونه و به چه 
ی مختلفي در ايهن  هاتالشدهد که محقق ساخت. تاريخچه علم سازمان و مديريت نشان مي

ارائهه   محققهان ی مختلفي است که توسط هامدلزمينه صورت گرفته که حاصل آن ابزارها و 
شده است. در گذر زمان و در سير مطالعات بهبود، توسعه و تحول، اصالح تعهالي سهازماني   

نهد و در ادامهه   کردمختلف مطالعات خهود را بهر روی آن متمرکهز     قانمحقبروز پيدا کرد و 
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ی مختلفي چون جايزه دمينگ در ژاپن، طهرح جهايزه کيفيهت و سهرآمدی     هامدلشاهد ارائه 
ملي کيفيت مالکوم بالدري  در آمريکا، جايزه کيفيهت اسهتراليا،    زهيوکار جاکسبکانادا، مدل 

ا نکته مهمي که بايد بدان توجه داشت اين است که هر ام؛ ايمدر اروپا و ... بوده EFQMمدل 
 هها آنخهواهيم  مدل متناسب با شرايط محيطي خاص خودش طراحي شده است و اگر ما مي

ايجهاد نمهاييم    هاآنبايست متناسب با شرايط داخلي کشور تغييراتي در را استفاده نماييم مي
ه ديگری که پهيش روی ماسهت ايهن    سازی شود( و سپس مورد استفاده قرار دهيم. را)بومي

ههای اجتمهاعي،   ی مختلهف کشهور در عرصهه   هايژگيوداخلي با توجه به  محققاناست که 
تدوين مهدل تعهالي و سهرآمدی سهازماني      درصددو ...  فن،اورانهفرهنگي، اقتصادی، سياسي، 

مها  برآيند. مسئله مهمي که در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته است، اين است کهه چهون   
سرشار از تعاليمي  کهکشوری مسلمان هستيم و منابع ارزشمند اسالمي را در دستر  داريم 

گيهری شهود. در   بههره  هاآنهای مختلف زندگي بشر است، بايد در طراحي مدل از در حوزه
قرآن کريم ترسيم شهده   خصوصبهحقيقت مسير تعالي و سعادت انسان در منابع اسالمي و 

ی سهرآمدی سهازماني از قهرآن    هامؤلفههستيم تا با استخراج  درصدد قيتحقاست. ما در اين 
کريم و سپس با بررسي تجربي آن در محيط واقعي سازماني به تبيين مدل سرآمدی سازماني 

 شويم. نائلاز ديدگاه قرآن 

 تحقيقهدف ا

هدف اصلي تحقيق طراحي و تبيين مدل سازمان سرآمد بر اسا  قرآن کريم بوده و اههداف  
 :استرعي به شرح زير ف

گيهری سهازمان سهرآمد بها     در شهکل  مؤثری هاشاخصکشف و شناسايي متغيرها و  .1
 بررسي و تفحص در قرآن کريم.

 روابط ساختاری و علي بين متغيرهای پژوهش و دستيابي به مدل.و تبيين  تشخيص .2
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 هاي تحقيقسؤال

 :استذيل  تپاسخگويي به سؤاال درصددبا توجه به طرح مسئله و اهداف تحقيق، اين پژوهش 
 چيست؟ سازماني و سازمان سرآمد های سرآمدیمفهوم و ماهيت اصطالح

 ؟رديگيبرمپيشينه سرآمدی سازماني از ديدگاه اسالم چه مطالعاتي را در 
يي در قرآن کريم در ارتباط با سازمان سرآمد مطرح شده اسهت و  هامؤلفهچه عوامل و 

 ؟کردي و استخراج را شناساي هاآنتوان مي
 مدل سازمان سرآمد از ديدگاه قرآن کريم چگونه است؟

 تعالي، تعالي سازماني و سازمان سرآمد مروري بر اصطالحات

بهه معنهای تعههد     2لغت به معني بلند شدن و برتر شدن اسهت و تعهالي سهازماني    در 1تعالي
 شيمشتری و افزاشرکت در جهت کسب رضايت  يسازماني به رشد و توسعه پايدار و دائم

نهژاد،  اسهت )نخعهي   کننهده تيه مستمر سودآوری شرکت در يک محيط ملهي فراگيهر و حما  
سرآمدی، عملکرد برجسته در مديريت سازمان و دستيابي به نتاي  بر اسا  مفهاهيم   .(1331

ها و فراينهد گرايهي، تمرکهز بهر مشهتری، رهبهری و ثبهات ههدف،        بنيادين که شهامل نتيجهه  
که برای ههر دو طهرف    ييهات کارکنان، بهبود مستمر و نوآوری، مشارکت، مشارکهاتيواقع

(. مطالعهات نشهان   1، ص1331سهرايداريان،  ) اجتمهاعي اسهت   یهها تيسودمندند و مسهئول 
و  یريپهذ انعطهاف  زيادی از درجهتعالي با  ،دهد که تنوع با تعالي سازگار است و بنابراينمي

 افتهه يميرا در جهت بازار تعم هاتيتمام فعال ازیسيکپارچه افزايش، در سطا محلي نوآوری
قابل تحمهل   تنوع دهد تااجازه مي سازیيکپارچه اصل نتيجه در است که تعاليد. زنميرقم 
وکار تعالي کسب (.Urciuoli, 2003) بدون اينکه آن را برای وحدت سيستم تهديد بداند باشد

ن پاسخ دهيم و به اههداف سهازماني نائهل    تا به نيازهای مشتريان و سهامدارا شوديموجب م
هها و اههداف   وکار اين است که در جهت حمايت از ارزشآييم. محصول نهايي تعالي کسب
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بهتهرين عمهل در درون    ،استراتژيک، برآوردن انتظارات سهامداران و حف  موقعيهت رقهابتي  
  .(Ritchie and Dale, 2000) سازمان انجام گيرد

بهه   ةآورند و نحهو نفعانشان از آنچه به دست ميکنند ذیش ميمتعالي، تال یهاسازمان
آمهده در  دسهت دست آوردنشان رضايت داشته باشند و برايشان اطمينان دارند کهه نتهاي  بهه   

. در سهازمان متعهالي، تلقهي و برداشهت مشهتريان از سهازمان       تشداآينده نيز وجود خواهد 
زاد و بيهک ) رضايتمندی آن دارنهد  نيدر تأمشناسايي شده و با استفاده از نشانگرهايي سعي 

ههای آن مهورد   که کيفيت خروجي شودي(. سازمان متعالي به سازماني گفته م1333بهبودی، 
و جامعه قهرار داشهته    کنندگاننين، تأماکنندگان، کارکنان، سهامدارمشتريان، مصرف تيرضا
يدن بهه وضهع مطلهوب در    رس سازماني متعالي است که پس از مرحله شناخت، فرآيند .باشد

متعهالي، نيهاز و    یهها (. سازمان1339دفتر مطالعات راهبردی، ) گرددو اجرا مي ييآن شناسا
 نفعهان ی. تجارب و تصهور ذ روندييری کرده و از آن فراتر مگنفعان خود را اندازهانتظار ذی
ايهن   هها را در کننهد و عملکهرد ديگهر سهازمان    نسبت به خودشهان بهرآورد مهي    3را مشعوف

 ،(. سرآمد شهدن يهک سهازمان   1337ملکي و ايزدی، ) کنندخصوص مشاهده و بازنگری مي
شهود و در طهول مسهير بها     آغاز مهي  یگذارريزی و هدفاست که با برنامه یاوستهيفرآيند پ

مشخص شده  هايينواقص و نارسا شدهنييمداوم و استفاده از اهداف از پيش تع یهايابيارز
)دفتهر مطالعهات    شهود يم، حذف موانع و تقويهت نقهاط قهوت انجهام مه     و با اصالحات الز

 .(1339راهبردی، 

 پيشينه تحقيق

مختلفهي ارائهه    و سرآمدی تعالي یهامدل کشورها و نقاط مختلف جهاندر طول زمان و در 
در کانادا طرح جايزه کيفيهت   1933جايزه دمينگ در ژاپن، در  1951 در از جمله ؛شده است

ملي کيفيت مهالکوم بالهدري  در آمريکها،     زهيوکار جامدل کسب 1937ادا، در و سرآمدی کان
مدل جهايزه کيفيهت اروپها توسهط بنيهاد اروپهايي        1991جايزه کيفيت استراليا، در  1937در 

 گاندی هند و ....جايزه کيفيت راجيو  1991، در (EFQM)مديريت کيفيت 
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ی بايد متناسب با هر کشوررآمدی آنچه بايد مورد توجه واقع شود اين است که مدل س
ی اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادی و ... آن کشور باشد. خصوصاً ما مسلمانان هايژگيو

ديهن اسهت، بايهد تعهاليم ارزشهمند آن را       نيتهر جامعو  نيترکاملکه اعتقاد داريم که اسالم 
جهامع،   صهورت بهه ی سرآمدی خويش قهرار دههيم. کهاری کهه هنهوز      هامدلمبنای طراحي 

يي در جههت بيهان   هها تهالش گرايانه و مدون به آن پرداخته نشهده اسهت. هرچنهد    جانبههمه
 الگهوی ( 1339) اهميت و ضرورت و معرفي بعضي از ابعاد آن صورت گرفته است. رازيني

 هها، مؤلفهه  ،هها ارزش مبهاني،  پن  رکهن  قالب را در اسالمي رويکرد اسا  بر سازماني تعالي
 در مقولهه محهوری  عنهوان  بهه  مهداری را نمايد. وی حقمي معرفي مداریقح و ارزيابي نظام
 سهازمان  رويکهرد اسهالمي را   بها  متعالي سازمان و نديگزيبرم اسالمي سازماني تعالي الگوی
 در ايفهای  سهازمان  توفيهق  ميهزان  گهرو  در سازماني برتری آن در کند کهمي معرفي مدارحق

و  حهق  عين خدا تبيين اين است. در حقوقمراتب بر اسا  سلسله سازمان حقانیذ حقوق
اسهالمي بهر تعهالي     یهها ارزش ريبررسهي تهأث   ( بها 1391) پورفيض است. حقوق ساير منشأ

اسالمي  یهاارزش رسد کهبه اين نتيجه مينژاد سازمان در شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي
با تأکيد بهر نقهش انضهباط    ( 1339لطيفي ) بر تعالي سازماني شرکت مورد مطالعه مؤثر است.

کارکنان بر مقوالتي همچون فطری بودن تمايهل   بخشيانضباط تعال در تعالي عقيده دارد که
 یهها مهداری در عهالم هسهتي و همنهوايي نظهام     انسان به نظم و انضباط، وجود نظم و غايت

را )تشريع( با قانون خلقت و فطرت تأکيد داشهته و رهبهری و مهديريت الههي      یگذارقانون
ضامن ايجاد انضباط در فضايي مبتني بر آموزش و تربيت، محبت و برادری در روابهط بهين   

 داند.ها و جامعه ميافراد، سازمان
بهر   مهؤثر و عوامهل   هها مؤلفهاستخراج  درصددبا رجوع به منابع اسالمي  محققانبرخي 

ههای  مهادی از راه  یهااسالم، با پذيرش کسب سود و لذتاند. تعالي از ديدگاه اسالم برآمده
دههد.  مشروع، انسان را محور پيشرفت و رشد و تعالي مادی و معنوی را هدف آن قرار مهي 

بر عناصری همچون اهتمام به کسب علم و دانهش، کهار و تهالش،     ديفرهنگ اسالمي، با تأک
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نظم و انضباط، انجام دادن صحيا و استوار کارها و کسب عزت و سربلندی جامعه اسالمي، 
وری و پيشرفت مطلوب خود بهه وجهود   های الزم و مناسب را برای پيمودن مسير بهرههزمين

آورده است. توجه به کيفيت در عمل به شکل مطلق، درستى و اسهتقامت در عمهل و کهار و    
ها و پرهيهز از اسهراف را   دوری از سستي، تدبير نيکو و استفاده درست از امکانات و فرصت

ه و اهتمهام آيهات و روايهات در موضهوع مهديريت کيفيهت و       های توجه توان از سرفصلمي
در الگوی جهامع سهالمت اداری از ديهدگاه    (. 1391دوست، عترت) وری دانستارتقای بهره

، تعهالي منهابع   المهال تيه دههي، حفه  ب  ، حساب پسیساالرستهيالبالغه بر ضرورت شانه 
امهه مهردم و انتقادپهذيری و    ، حفه  ارتبهاط بها ع   هها مانيانساني، حاکميت قانون و رعايت پ

 گيهرد ، صراحت لهجه و شفافيت مورد تأکيد قرار مهي ژهيوشود و بهسازی تأکيد ميخويشتن
وجهدان   و مضاعف تالش و باهمت کارکناني افراد و داشتن باها سازمان(. 1391پورعزت، )

 نهش، دا خلهق  و توليهد  کارهها،  بهبهود مسهتمر   بهرای  که کارآفرين و خالق مديراني و کاری
 نظريهات  به گذاریو ارج ی آنانهاييتوانا و تخصص با متناسب مشاغل در افراد یريکارگبه

 و سيسهتمي  نماينهد، سهازماني  مهي  تالش هایريگميدر تصم آنان مشارکت و سازمان اعضای
 بهتهر،  هرچه را ...و  اجتماعي فردی، در ابعاد توسعه و رشد تعالي، یهاگام گرديده،مند نظام

 (.1339ميرحيدری، ) دارنديبرم ترعيسر ور تدرست
ضرورت رجوع به منابع اسالمي و استخراج اصول و الگوگيری  هاپژوهشدر بعضي از 

رسالت اصلي در مکتب اسهالم ههدايت انسهان    مورد توجه و تأکيد واقع شده است.  هاآناز 
زش، ارتباطهات و  ، هدايت، رهبهری، انگيه  يدهريزی، سازمانخوديابي است و برنامه یسوبه

بر اسا  موازين شرع و مقهررات اسهالمي باشهد و ههدف تعهالي       بايدکنترل در اين مکتب 
نمايد البته نه به اين معنا که انسان جنبه مادی نهدارد بلکهه انسهان ههم جنبهه       نيانسان را تأم

برخالف مکاتب کالسيک، نئوکالسيک و اقتضايي کهه ههدف   . مادی دارد و هم جنبه معنوی
نمايند هدف در اسالم بر دو پايه تعالي و توليد بنا شهده اسهت و توليهد در    را دنبال مي توليد

(. 1379شهريعت،  ) اين مکتب تا زماني دارای ارزش است که در خدمت تعالي انسهان باشهد  
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های خاصي را بيان کهرده اسهت و عهواملي را در    قرآن کريم برای تعالي فرد در جامعه سنت
ترين اين عوامل توحيد و پرهيهز از شهريک قائهل    داند. مهممحوری ميرسيدن فرد به تعالي، 

موحدی که با علهم و ايمهان و خشهيت     :قواعد اين است نيترشدن برای خداست و از مهم
 شهود و بهه تعهالي خواههد رسهيد     کند، در صراط مستقيم هدايت ميقلب، اطاعت خدا را مي

يت در مديريت که قرآن کريم بهرای رهبهر، و   گيری از عوامل موفقما با الگو(. 1333شهرام، )
... و از عوامهل عملهي    مدير از جمله عوامل اعتقادی مانند ايمان، تقهوا و تعههد، اخهالص و   

در کارها، انتقادپذيری،  يگامشينگری، پنگری، آيندهمانند تخصص، توانايي و امانت، گذشته
موفق انتخاب کنيم و  یافق برای جامعهتوانيم مديراني موبرشمرده است، مي ... و ييزداابهام
 (.1392، خداداد بناب) مسير رشد و پيشرفت آن را هموار نماييم بيترتنيابه

سازی توسهط مهديران مهورد    عامل فرهنگ و فرهنگ شدهانجامدر تعدادی از تحقيقات 
بر مديران است کهه بها ايجهاد فرهنهگ اسهالمي در سهازمان،       توجه و تأکيد واقع شده است. 

( بها  1391(. سهلطاني ) 1379)شهريعت،  کمال و خوديابي ههدايت کننهد    یسوکارکنان را به
نيروههای   یهها تحليل وضعيت و طراحي الگوی مطلوب فرهنگ سازماني يکهي از سهازمان  

بهر   مبتنهي  يالگهوي پرداخته است و انقالب اسالمي  یهامسلا مبتني بر مباني ديني و ارزش
محور، فرهنگ معناگرا، ، فرهنگ دانشمحورن فرهنگ تربيتچهار نوع فرهنگ بومي با عناوي

. ه اسهت با روايي خوب به تأييد خبرگهان رسهيد   ه کهکردارائه گرا(، گرا )انسانفرهنگ رابطه
 ایوقفهه بهي  بايد تالش جامعه کنند که مديران( بر اين نکته تأکيد مي1337امامي و رستگار )

 رسهيدن  و قرآن آمده، آيات والبالغه نه  در که مربوط به مديران یهايژگيو اخذ جهت در
 و مهدون  مقررات و قوانين در توانرا نمي وریبهره کنند. آغاز وربهره و مطلوب به سازماني
 نظهام  و تلقهي  طهرز  ،هانگرش شرايط اجتماعي،، فرهنگ بايد بلکه کرد، وجوجست مکتوب
 دانست. مؤثر آن گيریشکل در راها ارزش

کهه از نظرگهاه    اسهت  اخالق کار اسهالمي ينه موضوع مورد بحث پيرامون بخشي از پيش
اخهالق کهار اسهالمي در ابعهاد مختلهف      مورد بررسي واقع شهده اسهت.    محققانتعدادی از 
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يوسهف،  ) مستقيم و مثبهت دارد  یريمربوط به تغيير سازماني و تعهد سازماني تأث یهانگرش
 بهين  رابطهة  در سهازماني  ميهانجي تعههد   نقش (1391تحقيق حسني و همکاران ) (. در1332
 مورد شغلي رضايت سازماني و فرهنگ بين رابطه در و شغلي رضايت و کار اسالمي اخالق
( 1392انصهاری و شهاکر اردکهاني )    پهژوهش  تحليهل  و تجزيه گرفته است. نتاي  قرار تأييد
 .ددهيم نشان سازماني تعهد و اسالمي کار اخالق ميان مستقيمي و مثبترابطة 

 بهه  متخلهق  مديران هرگاه که سازدمشخص مي ما  یجامعه اسالمي مذهبي و ملي بافت
 ژرف تهأثير  ،رنديها قرار گسازمانرأ   در اسالمي یهاارزش و نظام به پايبند و الهي اخالق

 سهبب  را ملهي   یو توسهعه  رشهد  و دارنهد  سهازمان  در کارکنان و خود عملکرد بر عميقي و
( در پهژوهش خهود الگهويي رفتهاری     1377(. نهادری ) 1339يهدری،  گرديهد )ميرح  خواهند
عامهل   عنهوان بهاسالم از دو جهت  اخالقي عبادی احکام به ه که در آن، پايبندیکردپيشنهاد 
 طهور بهه بر رفتار شغلي کارکنان مورد توجه واقع شده است. از يک سهو ايهن پايبنهدی     مؤثر

ی بهر عامهل   اثرگهذار د و از سوی ديگر پس از دهقرار مي ريتأثمستقيم رفتار کاری را تحت 
منجهر بهه    ،نمايهد پذيری را در افهراد تقويهت مهي   عاملي که قانون عنوانبهقوانين و مقررات، 

خهود علهت بهروز رفتهاری خهاص در       مهؤثر گردد که قهوانين  مي مؤثرپيدايش متغير قوانين 
شهود،  کهرد بهاالتر مهي   گردد. در نتيجه پس از ايجهاد رفتهاری کهه منجهر بهه عمل     کارکنان مي

 يابد.وری سازمان افزايش ميبهره

 روش تحقيق

مهدل   بهر  مبتنهي  و تحليلهي  -پيمايشهي  ماهيهت،  نظر از و کاربردی هدف، نظر از تحقيق اين
در اين تحقيق ابتدا ادبيات و پيشينه تحقيهق مهورد مطالعهه     .است (SEM)معادالت ساختاری 
سرآمد از قرآن گيری سازمان وامل مؤثر در شکلکشف و شناسايي ع به قرار گرفت. در ادامه

 طهور بهه رسد که در قرآن کريم تعهداد آيهاتي کهه    کريم اقدام شد. در نگاه ابتدايي به نظر مي
و سازمان به شکل امروزی آن اشاره داشته باشد، کم اسهت. در   مستقيم به سرآمدی سازماني

سهازمان  مدی سهازماني و  سهرآ  آيات مهرتبط بها  جهت کشف و شناسايي  اين پژوهش محقق
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 یهها مؤلفهه پس از بررسي آيه به آيه پرداخته و  آيات قرآن کريمبه مطالعه و بررسي سرآمد، 
مطرح شده بود و از نگهاه  صورت امر و نهي که بيشتر به ييهاخصوصاً مؤلفهو بسيار زيادی 

مهورد  را اسهتخراج و چنهدين بهار    به نحوی با امور سازمان و مهديريت مهرتبط بهود     مؤلف
بهه نظهر و    مؤلفاما ؛ تا به فهرست جامع اما مختصر از عوامل دست يابد بندی قرار دادطبقه

از قهرآن   شهده اسهتخراج ه است و جهت اطمينان از ارتباط عوامهل  کردديدگاه خويش اکتفا ن
کريم توسط محقق با سازمان سرآمد، ضمن مکاتبه با خبرگان پنل دلفي، راجع بهه عوامهل و   

نظرخهواهي   هاآننظرخواهي صورت گرفته است. خبرگاني که از  شدهستخراجای هاشاخص
ي پژوهشگاه حهوزه و دانشهگاه؛ چنهد    علمئتيهاز: تعدادی از اعضای  اندعبارت ،شده است
و دکتهرا(؛   4وران حهوزه )بها مشخصهات: تخصهص مهديريت، سهطا       انديشه گاهوبنفر از 

يريت اسالمي؛ و تعهدادی از افهراد حاضهر در    کتب و مقاالت در زمينه مد نيمؤلفتعدادی از 
کلهي نظهر    طهور بهه الگوى اسالمى ايرانى پيشهرفت.   -هاى راهبردىنخستين نشست انديشه
دهد کهه از  دلفي نشان مي فنی هايبررسمثبت بود و  شدهاستخراجخبرگان نسبت به عوامل 
و خبرگهان   اسهت دار مناسبت الزم با سازمان سهرآمد را  شدهاستخراجديدگاه خبرگان عوامل 

و خصوصهاً   مؤلفبنابراين با دقت نظر ؛ اندکرده دييتأتناسب اين عوامل را با سازمان سرآمد 
ههای اخالقهي ههر    فضايل و مشخصه عنوانبه ذکرشدهعوامل عموميت شائبه  ،خبرگان دييتأ

در قالهب مهدل    شهده اسهتخراج شود. خصوصهاً اينکهه طهرح عوامهل     رفع مي انسان مسلماني
 شهده یآورجمعمي با استفاده از مدل معادالت ساختاری و با توجه به اطالعات ميداني مفهو

که در ادامه خواهد آمد،  گونههمانآموزش عالي شهر مشهد  مؤسساتاز جامعه آماری يعني 
 شده است. دييتأاز قرآن کريم با سازمان سرآمد تبيين و  شدهیآورجمعارتباط بين عوامل 

ای طراحهي  گزينهطيف ليکرت پن  اسا  ی براپرسشنامه آمدهدستبه با توجه به نتاي 
واقع شد. انجهام   دييتأمورد  مديريت اساتيد رشته از تعدادی گرديد. روايي پرسشنامه توسط

پرسشههنامه  21 یرو( بههر 11ا  )ويههرايش ا پههيا  افههزارنههرممحاسههبات بهها اسههتفاده از 
و حهاکي از ايهن اسهت کهه      944/1 اخ برابهر بها  دهد آلفهای کرونبه  ، نشان ميشدهیآورجمع
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تحقيهق   هها در جامعهه  پرسشنامه از پايايي قابل قبهولي برخورداراسهت. در ادامهه پرسشهنامه    
ی تصادفي در آن انجهام  اطبقه صورتبهگيری آموزش عالي شهر مشهد( که نمونه مؤسسات)

 افهزار نهرم گيهری از  بههره ها توزيع شده، با ی پرسشنامهآورجمعشده بود، توزيع شد. پس از 
ها صورت گرفت. برای تجزيه و تحليهل  ( کدگذاری و ورود داده11ا  )ويرايش ا پيا 
 يهابي معهادالت سهاختار   ها هم بايد اشاره کرد که در اين پهژوهش مبنهای کهار مها مهدل     داده

(SEM)4  اسهت  ليسرل يک محصول خودکف افزارنرمبوده است.  5ليسرل افزارنرمو استفاده از
ی معهادالت سهاختاری طراحهي و از سهوی شهرکت      هها مهدل برآورد و آزمهون   منظوربهکه 
با اسهتفاده از همبسهتگي و    افزارنرمبه بازار عرضه شده است. اين  1علمي افزارنرمي المللنيب

و  هها انسيه وارتواند مقادير بارههای عهاملي،   گيری شده، ميکوواريانس بين متغيرهای اندازه
تهوان بهرای اجهرای تحليهل     يرهای مکنون را برآورد يا استنباط کند، و از آن ميخطاهای متغ

ی و همچنهين تحليهل مسهير    دييه تأعاملي اکتشافي، تحليل عاملي مرتبه دوم، تحليهل عهاملي   
(. مشخصهاً در ايهن   3، ص1333ههومن،  ) يابي علي با متغيرهای مکنون( اسهتفاده کهرد  )مدل

ستيابي به يهک مهدل بها بهرازش مناسهب و از نهرم       پژوهش، جهت آزمون مدل مفهومي و د
 گيريم.مي( بهره 5/3ش يليسرل )ويرا

 آیات قرآن كریمسازمان سرآمد از  مربوط بهاستخراج ابعاد و عوامل 

که اشاره شد انسان در جستجوی کمال و تعالي است و در مناطق مختلف جههان   گونههمان
امها اگهر   ؛ گيهرد ی مختلفي صورت مهي هاتيفعالهای مختلف در اين جهت اعمال و به شيوه

دقيق به موضوع بنگريم و خواسته باشهيم مسهيری درسهت را در ايهن زمينهه تعريهف کنهيم        
تواند مسهير تعهالي و کمهال را    توان گفت که خداوند انسان را آفريده است پس او نيز ميمي

ارائهه اديهان مختلهف،     برای انسان بيان نمايد کما اينکه اين کار از طريق فرستادن رسهوالن و 
ديهن   نيتهر جامعو  نيترکاملتوان متذکر شد که اسالم صورت گرفته است. در اين ميان مي

بهتر است برای کشف مسير تعالي و کمهال بهه دامهان اسهالم پنهاه بهرد و بها         ،بنابراين ؛است
قالهه بها   . در ايهن م کهرد استفاده از منابع مختلف اسالمي مسير تعالي و کمال انسان را تبيهين  
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هستيم تا در جهت تهدوين   درصددمنابع اسالمي است  نيترمهمتوجه به اينکه قرآن يکي از 
گيريم. در اين قسمت از مقالهه بها بررسهي و     مدل سازمان سرآمد از تعاليم ارزشمند آن بهره

 مطالعه آيات قرآن کريم ابعاد و عوامل مربوط به سازمان سرآمد استخراج گرديده است.

 . ابعاد و عوامل مربوط به سازمان سرآمد مستخرج از قرآن كریم6 ارهشم جدول

 مورد استفاده در مدل با ذكر مستندات 

فه
ؤل

م
 ها

 هاي قرآن(منبع و مستندات )آیه

 ايمان
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(، 199:عمرانآل(، )179:عمرانآل(، )57:انعمرآل(، )277:(، )بقره257:)بقره
(، 173:النساء(، )112:النساء(، )152:النساء(، )122:النساء(، )57:النساء)

(، 43:االنعام(، )12:االنعام(، )19:المائده(، )15:المائده(، )51:المائده(، )12:المائده)
، (2:الاالنف، )(151:االعراف(، )91:االعراف(، )42:االعراف(، )32:االنعام)
، (14:النحل، )(29:الرعد، )(57:وسفي، )(23:هود، )(4:ونسي، )(112:التوبه)
، (11:ميمر، )(117:الکهف، )(31:الکهف، )(19:االسراء، )(11:االسراء، )(97:النحل)

، (33:الح ، )(23:الح ، )(14:الح ، )(94:اءياالنب، )(112:طه، )(91:ميمر)
، (71:الفرقان، )(55:النور، )(44:المؤمنون) ،(1:المؤمنون، )(51:الح ، )(51:الح )

، (53:العنکبوت، )(9:العنکبوت، )(7:العنکبوت، )(17:القصص، )(53:النمل)
، (35:االحزاب، )(19:السجده، )(13:السجده، )(3:لقمان، )(45:الروم، )(15:الروم)
، (3:فصلت، )(59:غافر، )(53:غافر، )(51:غافر، )(7:فاطر، )(37:سباء، )(3:سباء)

، (31:یالشور، )(21:یالشور، )(22:یالشور، )(44:فصلت، )(13:فصلت)
، (21:الطور، )(15:الحجرات، )(29:الفتا، )(5:الفتا، )(2:محمد، )(31:هيالجاث)
، (11:الصف، )(11:المجادله، )(21:ديالحد، )(19:ديالحد، )(3:ديالحد، )(7:ديالحد)
، (11:البروج، )(25:االنشقاق، )(11:القالط، )(11:التغابن، )(9:التغابن، )(3:التغابن)
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فه
ؤل

م
 ها

 هاي قرآن(منبع و مستندات )آیه

 (.7:نهيالب، )(1:نيالت)

توبه و 
 استغفار

، (111:النساء، )(13:النساء، )(17:النساء، )(135:عمرانآل، )(39:عمرانآل)
، (32:طه، )(11:ميمر، )(119:النحل، )(74:المائده، )(39:المائده، )(141:النساء)

، (73:االحزاب، )(31:الروم، )(17:القصص، )(71:الفرقان، )(71:الفرقان)
 (.21:المزمل، )(3:ميالتحر)

تقوا و 
 پرهيزکاری

، (71:عمرانآل، )(15:عمرانآل، )(212:بقره، )(197:بقره، )(194:)بقره
، (155:االنعام، )(32:االنعام، )(15:المائده، )(131:عمرانآل، )(179:عمرانآل)
، (91:وسفي، )(57:وسفي، )(151:االعراف، )(91:االعراف، )(35:االعراف)
، (33:القصص، )(53:النمل، )(15:الفرقان، )(37:الح ، )(132:طه، )(72:ميمر)
، (31:ق، )(13:الحجرات، )(51:الدخان، )(35:الزخرف، )(11:الزمر، )(49:ص)
، (31:النباء، )(41:المرسالت، )(34:القلم، )(54:القمر، )(17:الطور، )(15:اتيالذار)

 (.91:الشعراء)

پيروی از 
خدا و راه 
 حق

، (59:النساء، )(199:عمرانآل، )(137:عمرانآل، )(112:عمرانآل، )(31:عمرانآل)
، (92:المائده، )(11:المائده، )(125:النساء، )(115:النساء، )(31:النساء، )(19:النساء)

، (71:التوبه، )(24:االنفال، )(157:االعراف، )(155:االنعام، )(153:االنعام)
، (31:الروم، )(52:النور، )(32:الح ، )(127:طه، )(123:طه، )(91:لنحلا)
، (31:االحزاب، )(33:االحزاب، )(31:االحزاب، )(22:السجده، )(22:لقمان)
، (9:الفتا، )(33:محمد، )(7:محمد، )(2:محمد، )(55:الزمر، )(71:االحزاب)
، (12:نالتغاب، )(14:الصف، )(4:الحشر، )(14:الحجرات، )(1:الحجرات)

، (24:االنسان، )(19:المزمل، )(11:الجن، )(22:الملک، )(1:الطالق، )(11:التغابن)
 (.3:العصر، )(3:الشرح)

، (1:فاطر، )(5:فاطر، )(21:النور، )(4:الح ، )(119:النساء، )(213:بقره، )(113:)بقرهپرهيز از 
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فه
ؤل

م
 ها

 هاي قرآن(منبع و مستندات )آیه

شيطان و 
 هو 

 (.41:نازعاتال، )(11:التغابن، )(9:الحشر، )(51:القصص، )(11:سي)

احسان و 
 مهرباني

، (23:یالشور، )(14:لقمان، )(3:العنکبوت، )(151:االنعام، )(31:النساء، )(33:)بقره
 (.2:الماعون، )(17:البلد، )(11:الرحمن)

سخن نيکو 
 و حق

، (19:لقمان، )(41:العنکبوت، )(13:الفرقان، )(143:النساء، )(31:النساء، )(33:)بقره
، (3:الصف، )(2:الصف، )(13:ق، )(33:فصلت، )(11:طرفا، )(71:االحزاب)

 (.1:الهمزه)

فروتني و 
 عدم غرور

، (35:االحزاب، )(13:لقمان، )(2:المومنون، )(34:الح ، )(91:اءياالنب(، )37:االسراء)
 (.1:التکاثر، )(1:االنفطار، )(23:ديالحد، )(75:غافر، )(11:غافر)

 (.33:الح ، )(117:النساء) عدم خيانت

صبر و 
 شکيبايي

، (142:عمرانآل، )(177:بقره،، )(155:بقره، )(153:بقره، )(45:)بقره
، (91:وسفي، )(115:هود، )(211:عمرانآل، )(131:عمرانآل، )(141:عمرانآل)
، (75:الفرقان، )(111:المؤمنون، )(121:النحل، )(91:النحل، )(24:الرعد، )(22:الرعد)

، (35:االحزاب، )(24:السجده، )(17:انلقم، )(31:القصص، )(54:القصص)
، (12:االنسان، )(19:المعارج، )(43:یالشور، )(35:فصلت، )(11:الزمر)

 (.3:العصر، )(17:البلد، )(24:االنسان)

 ييگوراست

، (119:المائده، )(77:المائده، )(171:النساء، )(135:النساء، )(177:بقره،، )(42:)بقره
، (11:الزمر، )(32:الزمر، )(3:الزمر، )(35:الحزابا، )(13:لقمان، )(72:الفرقان)

 (.7:الصف، )(11:اتيالذار، )(7:هيالجاث)

پرهيز از 
 خشم

 (.37:یالشور، )(134:عمرانآل)

 (.33:یالشور، )(159:عمرانآل) مشورت
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فه
ؤل

م
 ها

 هاي قرآن(منبع و مستندات )آیه

عدم 
يي جوبيع

 و بدگماني

 (.1:الهمزه، )(12:الحجرات، )(11:الحجرات)

 رویميانه
، (53:الزمر، )(19:لقمان، )(17:الفرقان، )(127:طه، )(37:ئدهالما، )(191:)بقره

 (.12:نيالمطفف)
دوستي با 
و  مؤمنان

دوری از 
 بدان

، (113:هود، )(119:التوبه، )(71:التوبه، )(57:المائده، )(144:النساء، )(23:عمرانآل)
 (.13:الممتحنه، )(1:الممتحنه، )(29:الفتا)

 آمد با استفاده از آیات قرآن كریمتحليل ابعاد و عوامل سازمان سر

آيهات  به مطالعه و بررسي  سرآمد،گيری سازمان محقق جهت شناسايي عوامل مؤثر در شکل
که به نحوی با امور سازمان و مديريت مرتبط بهود   هامؤلفهبسياری از پرداخت و  قرآن کريم

ی از اشهده خالصهه ع و تا به فهرست جهام  بندی قرار داداستخراج و چندين بار مورد طبقهرا 
عوامل دست يابد. در مرحله بعد با انجام مکاتبه از خبرگان پنل دلفهي، راجهع بهه عوامهل و     

خبرگهان نسهبت بهه عوامهل      نظهر  يطهور کله  بهه نظرخواهي شد.  شدهاستخراجی هاشاخص
مناسهبت الزم بها سهازمان     شدهاستخراجو از ديدگاه خبرگان عوامل  شده مثبت بوداستخراج
در سهازمان   مؤثردر حقيقت سعي شده که تا سرحد امکان عوامل مهم و  .استرا دار سرآمد

خبرگان نيز واقع گرديد. فرد مسهلمان بايهد در    دييتأسرآمد کشف و شناسايي شود که مورد 
ای خداوند را نافر بر اعمال و رفتار خويش بداند و اعمال و رفتارش را بر اسها   هر لحظه

راهنماهايي هستند که افراد سهازمان بها رعايهت و     ذکرشدهايد. عوامل تعاليم اسالم تنظيم نم



  16، پياپي 6931اندیشه مدیریت راهبردي، سال یازدهم، شماره اول، بهار و تابستان     51

 

توانند سازمان سرآمد را پديد آورند. در اين بخهش از مقالهه ابعهاد و عوامهل     مي هاآناجرای 
تحليهل   تجزيهه و  ،سازمان سرآمد که در جدول بهاال بهه نمهايش گذاشهته شهد      شدهاستخراج

از عوامهل بررسهي و توضهيا داده شهود و ايهن       مهرکداد. در اين قسمت قرار است دگرمي
های قرآن صورت خواهد گرفت. در جدول قبل برای ههر  های سورهتوضيا با استفاده از آيه

 تيمحهدود منابع و مستندات ذکر شد اما در اينجا با توجه به  عنوانبهتعدادی از آيات  مؤلفه
با استفاده آيه منتخبي مربوط بهه   اهمؤلفهفضا برای ذکر مطالب در قالب مقاله علمي، توضيا 

 صورت خواهد گرفت. مؤلفههر 
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 . تحليل ابعاد و عوامل سازمان سرآمد با استفاده از آیات قرآن كریم1 شماره جدول

 از آیات شریفه قرآن كریم ايتوضيح هر عامل با ذكر نمونه عوامل

 ايمان

نچه بر محمد ]ص[ اند و به آو آنان که ايمان آورده و کارهای شايسته کرده
اند ]که[ آن خود حق ]و[ از جانب پروردگارشان است ]خدا نازل آمده گرويده

 (.2:محمدرا زدود و حال ]و روز[شان را بهبود بخشيد ) شانيهایبدنيز[ 

 توبه و استغفار
کردنش توبه کند و به صالح آيد خدا توبه او را پس هر که بعد از ستم

 (.39:المائدههربان است )پذيرد که خدا آمرزنده ممي

تقوا و 
 پرهيزکاری

برکاتي از آسمان  قطعاًو اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند 
گشوديم ولي تکذيب کردند پس به ]کيفر[ دستاوردشان و زمين برايشان مي
 (.91:االعرافآنان را گرفتيم ) ]گريبان[

پيروی از خدا و 
 راه حق

ايد خدا را اطاعت کنيد و پيامبر و اوليای امر خود را يمان آوردهای کساني که ا
يافتيد اگر به خدا و  نظراختالفدر امری ]ديني[  هرگاه]نيز[ اطاعت کنيد پس 

روز بازپسين ايمان داريد، آن را به ]کتاب[ خدا و ]سنت[ پيامبر ]او[ عرضه 
 (.59:النساءتر است )فرجامبداريد اين بهتر و نيک

يز از شيطان پره
 و هو 

ی شيطان هاگامايد همگي به اطاعت ]خدا[ درآييد و ای کساني که ايمان آورده
 (.213:را دنبال مکنيد که او برای شما دشمني آشکار است )بقره

احسان و 
 مهرباني

و خدا را بپرستيد و چيزی را با او شريک مگردانيد و به پدر و مادر احسان 
ن و يتيمان و مستمندان و همسايه خويش و همسايه خويشاوندا دربارهکنيد و 
مانده و بردگان خود ]نيکي کنيد[ که خدا کسي را که و در راه نينشهمبيگانه و 

 (.31:النساءدارد )متکبر و فخرفروش است دوست نمي

سخن نيکو و 
 حق

خداوند بانگ برداشتن به بدزباني را دوست ندارد مگر ]از[ کسي که بر او ستم 
 (.143:النساءباشد و خدا شنوای داناست ) رفته

فروتني و عدم 
 غرور

و از مردم ]به نخوت[ رخ برمتاب و در زمين خرامان راه مرو که خدا خودپسند 
 (.13:لقماندارد )را دوست نمي زنالف
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 از آیات شریفه قرآن كریم ايتوضيح هر عامل با ذكر نمونه عوامل

 عدم خيانت
کنند دفاع مکن که خداوند هر کس را و از کساني که به خويشتن خيانت مي

 (117:النساءپيشه باشد دوست ندارد )اهکه خيانتگر و گن

 صبر و شکيبايي
شما را به چيزی از ]قبيل[ تر  و گرسنگي و کاهشي در اموال و  قطعاًو 

 (.155:آزماييم و مژده ده شکيبايان را )بقرهو محصوالت مي هاجان

 ييگوراست
 کنيددانيد کتمان نو حق را به باطل درنياميزيد و حقيقت را با آنکه خود مي

 (.42:)بقره

 پرهيز از خشم
برند و از کنند و خشم خود را فرو ميهمانان که در فراخي و تنگي انفاق مي

 (.134:عمرانآلو خداوند نکوکاران را دوست دارد ) گذرنديدرممردم 

 مشورت

اند و و کساني که ]ندای[ پروردگارشان را پاسخ ]مثبت[ داده و نماز برپا کرده
کنند ايم انفاق ميداده شانیروزنشان مشورت است و از آنچه کارشان در ميا

 .(33:یالشور)

يي جوبيععدم 
 و بدگماني

 هاآنايد نبايد قومي قوم ديگر را ريشخند کند شايد ای کساني که ايمان آورده
از  هاآنبهتر باشند و نبايد زناني زنان ]ديگر[ را ]ريشخند کنند[ شايد  هانيااز 
ی زشت هالقبباشند و از يکديگر عيب مگيريد و به همديگر  بهتر هانيا

مدهيد چه ناپسنديده است نام زشت پس از ايمان و هر که توبه نکرد آنان خود 
 (.11:الحجراتستمکارند )

دوستي با 
و دوری  مؤمنان

 از بدان

ی مؤمنان به دوستي بگيرند و هر که چنين کند در جابه کافران را مؤمنان نبايد
ي نوعبهای[ نيست مگر اينکه از آنان ]او را[ از ]دوستي[ خدا ]بهره زيچچيه

ترساند و بازگشت ]همه[ تقيه کند و خداوند شما را از ]عقوبت[ خود مي
 (.23:عمرانآلی خداست )سوبه
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 مدل مفهومي پژوهش

ط بها  سازمان سرآمد، ارتبااز:  اندعبارتکه  است 7متغير پنهان 4 شامل پژوهشمدل مفهومي 
خدا، ارتباط با ديگران و ارتباط با خود و هرکدام از اين متغيرها شامل تعهدادی شهاخص يها    

 باشند.مي 3متغيرهای آشکار
مشتری، مطلوبيت  دياز دتصوير سازمان  مشتمل برشاخص  ششسازمان سرآمد شامل 

و سهازمان  تصوير جامعه از  خدمات برای کارکنان،های سازمان، دستاوردهای کارکنان، ستاده
 ن است.ها و مسئوالنحوه ارتباط با سازمان

حرکهت در  و ايمان، تقوا، توبه و استغفار  مشتمل برارتباط با خدا شامل چهار شاخص 
 راه حق است.

پرهيز از ههوای نفهس، صهبر و شهکيبايي،      مشتمل برشاخص  پن ارتباط با خود شامل 
 .استروی، پرهيز از خشم و فروتني و عدم غرور ميانه

، حهق بهه سهخن گفهتن بهه نرمهي و      مشهتمل بهر  شاخص  هفتارتباط با ديگران شامل 
يي، مهرباني و اخالق نيکو، مشورت، دوری از جوبيعيي، عدم گودروغيي و عدم گوراست

 .استو عدم غصب و خيانت  مؤمنانبدان و دوستي با 
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 قرآن كریممدل مفهومي سازمان سرآمد با تأكيد بر  .6 شماره شکل

 هاي تحقيقضيهفر

 هاي مربوط به معادالت ساختاريفرضيه .الف

 مثبت و مستقيم دارد. ريتأث سرآمدفرضيه اول: ارتباط با خدا بر روی سازمان 
 مثبت و مستقيم دارد. ريتأث سرآمدفرضيه دوم: ارتباط با ديگران بر روی سازمان 
 مستقيم دارد. مثبت و ريتأث سرآمدفرضيه سوم: ارتباط با خود بر روی سازمان 

 گيريمربوط به معادالت اندازه هايفرضيه .ب

 سنجد.، مفهوم سازمان سرآمد را ميمشتری دياز دتصوير سازمان شاخص 
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 سنجد.، مفهوم سازمان سرآمد را ميهای سازمانمطلوبيت ستادهشاخص 
 سنجد.، مفهوم سازمان سرآمد را ميدستاوردهای کارکنانشاخص 
 سنجد.، مفهوم سازمان سرآمد را ميکنانخدمات برای کارشاخص 
 سنجد.، مفهوم سازمان سرآمد را ميتصوير جامعه از سازمانشاخص 
 سنجد.، مفهوم سازمان سرآمد را ميو مسئولين هاسازماننحوه ارتباط با شاخص 

 سنجد.شاخص ايمان، مفهوم ارتباط با خدا را مي
 سنجد.شاخص تقوا، مفهوم ارتباط با خدا را مي

 سنجد.اخص توبه و استغفار، مفهوم ارتباط با خدا را ميش
 سنجد.شاخص حرکت در راه حق، مفهوم ارتباط با خدا را مي
 سنجد.شاخص پرهيز از هوای نفس، مفهوم ارتباط با خود را مي

 سنجد.شاخص صبر و شکيبايي، مفهوم ارتباط با خود را مي

 نجد.سروی، مفهوم ارتباط با خود را ميشاخص ميانه

 سنجد.شاخص پرهيز از خشم، مفهوم ارتباط با خود را مي

 سنجد.شاخص فروتني و عدم غرور، مفهوم ارتباط با خود را مي
 سنجد.حق، مفهوم ارتباط با ديگران را ميبهسخن گفتن به نرمي و شاخص 

 .سنجدمي، مفهوم ارتباط با ديگران را ييگودروغيي و عدم گوشاخص راست
 .سنجدمي، مفهوم ارتباط با ديگران را ييجوبيععدم شاخص 
 .سنجدمي، مفهوم ارتباط با ديگران را مهرباني و اخالق نيکوشاخص 
 سنجد.، مفهوم ارتباط با ديگران را ميمشورتشاخص 
 .سنجدميمؤمنان، مفهوم ارتباط با ديگران را دوری از بدان و دوستي با شاخص 
 سنجد.مياط با ديگران را ، مفهوم ارتبعدم غصب و خيانتشاخص 
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 افزار ليزرلنرم يريكارگهاي حاصل از تحليل مسير و بهیافته

و تحليهل   يابي معادالت ساختاریمدلی الزم و دستيابي به نتيجه از طريق هاليتحلتجزيه و 
 9(SEM)يابي معادالت سهاختاری  مدلليزرل صورت گرفته است.  افزارنرمبا استفاده از  مسير

آماری برای  یهاآخرين دستاوردهای آماردانان در اين برهه از زمان، و از جمله مدليکي از 
بررسي روابط خطي بين متغيرهای مکنون )مشهاهده نشهده( و متغيرههای آشهکار )مشهاهده      

که برای نخستين بار از سوی سهوول   11(. تحليل مسير2-1، صص1333هومن، ) شده( است
رسههيون و در حقيقههت، کههاربرد رگرسههيون  ( توسههعه يافههت گسههترش رگ 1934) 11رايههت

اسهت. ههدف آن بهه دسهت دادن      12علهي  یهها چندمتغيری در ارتباط با تهدوين بهارز مهدل   
 (. برنامهه 45، ص1333ههومن،  ) ای از متغيرهاستبرآوردهای کمي روابط علي بين مجموعه

و  ( و بررسيSEMمعادالت ساختاری )معروف به  یهامنظور تخمين و آزمون مدلبه ليسرل
رود. تحليل روابط خطي بين متغيرهای نهفته و متغيرهای آشکار )مشاهده شده( به کهار مهي  

گيهری شهده )آشهکار( را بهرای     های بين متغيرهای اندازهاين برنامه همبستگي و کوواريانس
ها و خطاهای متغيرههای نهفتهه، مهورد اسهتفاده قهرار      تخمين مقادير بارهای عاملي، واريانس

(. با توجه به توضيحاتي که داده شد در اين بخهش تحليهل   35، ص1333تری، کالن) دهدمي
آزمون مدل مفهومي تحقيق جهت دستيابي به مدل با بهرازش مناسهب بها اسهتفاده از      مسير و
گونه کهه در ادامهه مشهاهده خواهيهد     انجام شده است و همان (5/3ليسرل )ويرايش  افزارنرم
 مورد تحليل واقع شده است: نتاي  به نمايش گذاشته شده و ،کرد
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 راستاندارديمدل در حالت تخمين غ .1 شماره شکل

 
 مدل در حالت تخمين استاندارد .9 شماره شکل
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گونهه کهه در   همهان برای بررسي اعتبار مدل معيارهای مختلفي وجود دارد، در اينجها و  
درجهه آزادی  و نسهبت کهای دو بهه     135/1 برابر بها  RMSEAشود مقدار نمودار مشاهده مي

توان گفت مهدل دارای بهرازش قابهل    است؛ بنابراين مي 3و کمتر از مقدار مجاز  1/2 برابر با
 و از اعتبار الزم برخوردار است. قبول

 

 مدل در حالت اعداد معناداري .1 شماره شکل

 ضهرايب  تمهامي  دههد کهه  مهي  نشهان  مهدل را  معنهاداری  و ضهرايب  اعهداد  بهاال شکل 
 ايهن  معناداری .شده است 91/1 تر ازبزرگ tمقادير همه  ؛ چراکهاندشده رمعناداآمده دستبه

 ،آمهده دسهت بهه مقادير توان گفت که با توجه به ميمعناداری مدل است و دهنده نشان اعداد
 .اندشده دييتمامي فرضيات پژوهش تأ

تبهاط  گيری کرد که بين ارنتيجه توانيدر مورد فرضيات مربوط به معادالت ساختاری م
با خدا، ارتباط با ديگران و ارتباط با خود و سازمان سرآمد ارتباط مستقيم، مثبت و معناداری 

 برقرار است.
 دارد. 22/1 مستقيم، مثبت و معناداری برابر ريارتباط با خدا بر روی سازمان سرآمد تأث
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 دارد. 33/1 مستقيم، مثبت و معناداری برابر ريارتباط با خود بر روی سازمان سرآمد تأث
 دارد. 41/1 مستقيم، مثبت و معناداری برابر ريارتباط با ديگران بر روی سازمان سرآمد تأث

گيهری  در مورد فرضيات مربوط به معادالت انهدازه  tهای مدل و مقادير با توجه به يافته
گيری متغيرهای پنههان مؤثرنهد؛ و بها توجهه بهه      ها در اندازهتوان گفت که تمامي شاخصمي
سنجش هرکدام از متغيرهای نهفتهه بهه ترتيهب اهميهت و      یهاآوردهای استاندارد شاخصبر

 سهمشان در سنجش آن متغير به شرح زير است:
(، تصهوير سهازمان از ديهد مشهتری     31/1های سازمان ): مطلوبيت ستاده         آ  

، (14/1)ن الهها و مسهئو  بها سهازمان   رفتارو نحوه ( 17/1)، تصوير جامعه از سازمان (73/1)
 (.  11/1)خدمات برای کارکنان ، (13/1) دستاوردهای کارکنان
حرکهت در راه  و  (32/1) ايمهان  ،(37/1) ، توبه و اسهتغفار (33/1) تقوا:      ط       

 (.  73/1) حق
، صهبر و  (75/1) ، فروتنهي و عهدم غهرور   (71/1) : پرهيز از هوای نفهس      ط       

 .(13/1) رویو ميانه (15/1) م، پرهيز از خش(11/1)شکيبايي
، (31/1) ، مهربهاني و اخهالق نيکهو   (35/1) : عهدم غصهب و خيانهت        ط      گ   

، دوری از بدان و دوستي با (73/1) ييجوبيع، عدم (31/1)يي گودروغيي و عدم گوراست
 .(71/1) حقبه، سخن گفتن به نرمي و (72/1) ، مشورت(77/1) مؤمنان

 بنديمعج

تعالي و کمال را در سطوح مختلف )فردی، گروهي، سهازماني و اجتمهاعي( جسهتجو    انسان 
ي اسهت کهه   تهأمل کند. در اين ميان تعالي و سرآمدی سازماني يکي از سطوح مهم و قابل مي
اما آنچه جای بحهث دارد ايهن اسهت تعهالي و     است؛ رشد و توسعه پايدار جوامع  سازنهيزم

توان مسيرهای مختلفهي را ترسهيم و تعريهف    طبيعتاً مي شود.کمال، از چه طريقي محقق مي
اين است که بهتر است انسان به مسيری که خداوند  شده، شنهاديپکرد. آنچه در اين پژوهش 
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مبنا قرار داده و صراط مستقيم را را متعال برای وی ترسيم کرده است آگاهي پيدا کرده و آن 
 جهت تعالي و کمال در پيش بگيرد.

ايم تا در مهورد تعهالي و سهرآمدی سهازماني، مهدلي را      بوده درصددپژوهش ما در اين 
مبتني بر آيات شريفه قرآن کريم ارائه دهيم. لذا در ابتدا بها مطالعهه آيهات شهريفه قهرآن بهه       
استخراج ابعاد و عوامل متناسب با سازمان سرآمد اقدام کرده و در مرحله بعد به نظرخهواهي  

مدل مفهومي تحقيق شامل تعدادی  آمدهدستبهتوجه به نتاي  خبرگان گذاشته شد. سپس با 
متغير پنهان و آشکار پيشنهاد شد و در ادامه با استفاده از مهدل معهادالت سهاختاری، تحليهل     

نشهان   افهزار نهرم مدل پيشنهادی مورد آزمون واقع گرديهد. خروجهي    ،ليزرل افزارنرممسير و 
گيهری  هها در انهدازه  تمهامي شهاخص  وردار است. دهد که مدل از برازش قابل قبولي برخمي

بين ارتباط با خدا، ارتباط با ديگران و ارتبهاط بها خهود و سهازمان     و متغيرهای پنهان مؤثرند 
 سرآمد ارتباط مستقيم، مثبت و معناداری برقرار است.

کهه سهازمان   توان گفت با توجه به مدل پيشنهادی و متغيرهايي که در آن آمده است مي
و افهراد   النا  رعايهت گهردد  اهلل، حقبا رويکرد اسالمي سازماني است که در آن حقسرآمد 
ی ديني، اجتماعي و فردی خويش را بر اسا  تعاليم اسهالمي بهه انجهام    هاتيمسئولسازمان 

در سازمان سرآمد با رويکرد اسالمي افراد بايد ايمان و اعتقاد بهه   ،گريدعبارت ؛ بهرسانندمي
داشهته و وفهايف خهويش را در برابهر خداونهد بهه انجهام        اسالمي  یهازشاصول دين و ار

النا  را مورد تأکيد قهرار داده و  رسانند. افراد در سازمان سرآمد با رويکرد اسالمي بايد حق
هها،  کنندگان، رقبا، دولت، مؤسسات مالي، اتحاديهه ، عرضهانذينفعان سازماني از جمله مشتري

ها را ادا نمايند. در سازمان سرآمد بها  مورد توجه قرار داده و حق آن جامعه و ... را، هارسانه
 النفس بايد مورد توجه و تأکيد قرار گيرد و ذينفعهان درونهي سهازمان از   رويکرد اسالمي حق

 جمله مديران، کارکنان و سهامداران به حق مادی و معنوی خود برسند.
دارای افهرادی معتقهد بهه اصهول      سازمان سرآمد با رويکرد اسالمي، سازماني است کهه 

. در سهازمان  اسهت اند و فرهنگ اسالمي در آن نهادينه شده و در عمهل افهراد متجلهي    اسالم
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سرآمد با رويکرد اسالمي، افراد ارتباطات خود را با عناصر مختلف بر اسا  اصول اسهالمي  
و ارتبهاط بها خهود    کنند. افراد در ارتباط با خدا، ارتباط بها ديگهران   شکل داده و مديريت مي

نسبت به حقوق و تکاليفشان که برگرفته از تعاليم اسالم است، آشنايي دارند و بر اسها  آن  
کنند. در ارتباط با خدا؛ ايمان به خدا، پرستش خداونهد، خهدا را شهکر کهردن، دعها      عمل مي

وزه، گرايهي، برپاداشهتن نمهاز، ر   کردن، بر خدا توکل کردن، توبه، تقوا و پرهيزگارى، آخرت
امر به معروف و نهي از منکر و ... مورد انتظار است. در ارتبهاط بها    ،زکات دادن، جهاد، ح 

خود؛ نيکوکاری، تفکر، پيروی نکردن هوا و هو ، عهدم ارتکهاب گنهاه، صهبر و شهکيبايي،      
رود. در ارتباط بها  بردن، عدم غرور و ... انتظار مييي، خشم خود را فرو گوراستپاکدامنى، 

گفهتن،   سهخن خهوش ن؛ دوری از فلم، ستم و فساد، عدالت، نيکى و احسان، به زبهان  ديگرا
يي، ريها نکهردن، انفهاق، و اصهالح و     جوبيعی، عدم دارامانتوفاداری، مشورت، گذشت، 

در جههت ايجهاد سهازمان     گهر يدعبهارت  ؛ بهسازش دادن ديگران و ... بايد مدنظر قرار گيرد
ا ديگران و ارتباط بها خهود بايهد بهر مبنهای تعهاليم ارزشهمند        سرآمد ارتباط با خدا، ارتباط ب

 اسالمي شکل بگيرد.

 هایادداشت
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11. Swell Wright 

12. causal models 
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 كتابنامه

 ی فوالدوند.محمدمهد. ترجمه قرآن کريم
 

، «هها تعالي سازماني با رويکرد تحليل پوششهي داده  یسازمدل»(، 1333و سعيد صفری )آذر، عادل 
 ، تابستان.2، ش3، دوره فصلنامه مدر  علوم انساني
و  قههرآن ديههدگاه از مههديران سههازماني فرهنههگ»(، 1337رسههتگار ) امههامي، مصههطفي و عبههدالغني

 زمستان. ،2ش اول، ، سالراهبرد، «البالغهنه 
 سهازماني در  تعههد  اسهالمي و  کار اخالق»(، 1392اردکاني ) شاکر محمد اسماعيل وانصاری، محمد

 ششهم، دورة  ،پزشکي تاريخ و اخالق ايراني مجله، «پزشکي اصفهان علوم دانشگاه کارکنان ميان
 خرداد. ،2ش
 یهها محور بودن بهر اسها  شهاخص   (، بررسي ميزان مشتری1333امير ) ،زاد، جعفر و بهبودیبيک

)مطالعهه مهوردی: شهعب مؤسسهه مهالي و اعتبهاری مههر اسهتان          EFQMلي سهازماني  مدل تعا
دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحهد   ،فصلنامه مديريت صنعتيآذربايجان شرقي(، 

 ، پاييز.9سال چهارم، ش ،سنندج
 ، تابستان.31، شفصلنامه النه ، «البالغهادارة سالم به روايت نه »(، 1391) اصغريعلپورعزت، 
 تهأثير  و نقهش  بررسهي »(، 1391عليشهاهي ) زاده قاسم و ابوالفضل ، زهرازادهمحمد؛ حيدری ،حسني

 شهيد دانشگاه کارکنان تعهد سازماني و شغلي رضايت بر سازماني و فرهنگ کار اسالمي اخالق
 زمستان. و پاييز ،2ش، 21 سال ،اسالمي مديريت، «اهواز چمران
، کارشناسهي ارشهد   نامهه انيه پا، «رموز مديريت موفق از ديدگاه قرآن»(، 1392) فاطمه، خداداد بناب

 .دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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