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مدلیابي معادالت ساختاري تأثير مؤلفههاي مورد تأكيد در قرآن كریم بر شکلگيري
سازمان سرآمد
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چکيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير مؤلفههای مورد تأکيد در قرآن کريم بر شکلگيری سازمان
سرآمد است؛ لذا در اولينگام با بررسي و مطالعه آيات قرآن ،ابعاد و عوامل متناسب با
سازمان سرآمد استخراج گرديد و در مرحله بعد و با استفاده از تکنيک دلفي در مورد
تناسب اين ابعاد و عوامل از خبرگان نظرخواهي شد .با توجه به نتاي بهدستآمده
پرسشنامه طراحي شد .جامعه مورد بررسي اين پژوهش مؤسسات آموزش عالي شهر مشهد
است که نمونه بهصورت طبقهای تصادفي انتخاب گرديد .محاسبات انجامشده با استفاده از
نرمافزار ا پيا ا (ويرايش  )11حاکي از اين است که شاخص  KMOبرابر با 1/919
بوده و نشاندهنده مناسب بودن تعداد نمونه برای انجام تحليل عاملي است و مقدار آلفای
کرونباخ معادل  1/944بوده که گويای پايايي قابل قبول پرسشنامه است .در جهت آزمون،
بررسي برازش و اصالح مدل مفهومي پژوهش از مدل معادالت ساختاری ،تحليل مسير و
نرمافزار ليسرل (ويرايش  )3/5استفاده شد که مدل پيشنهادی مورد تأييد واقع گرديد .مقادير
 tمربوط به فرضيات معادالت ساختاری بيانگر اين است که بين ارتباط با خدا ،ارتباط با
ديگران و ارتباط با خود و سازمان سرآمد ،ارتباط مستقيم ،مثبت و معناداری برقرار است.
مقادير  tمربوط به فرضيات معادالت اندازهگيری گويای اين است که تمامي شاخصها در
اندازهگيری متغيرهای پنهان مؤثرند .با توجه به شاخصهای برازش و تأييد فرضيات
ميتوان گفت مدل پيشنهادی از برازش قابل قبول و از قدرت تبيين مناسبي برخوردار است.
واژگان كليدي

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

 استاديار گروه مديريت دولتي دانشگاه پيام نور

ahmad.arabshahi@gmail.com

 11اندیشه مدیریت راهبردي ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،6931پياپي 16

مقدمه

يکي از مهمترين اهداف بشر دستيابي به کمال و تعالي است و در جوامع مختلف انساني بهه
روشها و سبک و سياقهای مختلف در اين جهت تالشهايي صورت ميگيرد؛ بههگونههای
که حتي دانشمندان و پژوهشگران مختلف سعي کهردهانهد تها در ايهن زمينهه مهدلههايي را
طراحي و تبيين نمايند .يکي از مهمترين جنبههايي که موردنظر نظريههپهردازان قهرار گرفتهه
است ،تعالي و سرآمدی سازماني است و در اين زمينه شاهد مهدلههای مختلفهي در منهاطق
مختلف جهان ميباشيم؛ اما نکتهای که بايد بدان دقت داشت ايهن اسهت کهه تها جهايي کهه
ميتوان و تا سر حد امکان بايد الگويي جامع و کامل و دقيق تدوين شود و ازآنجاکه مها بهر
اين اعتقاد هستيم که اسالم کامل و جامعترين دين اسهت و نظهر بهه اينکهه خداونهد چهون
آفريننده انسان است بهتر ميتواند مسير تعالي و کمال را به انسان بنمايد؛ بنابراين در ايران و
کشورهای اسالمي بايد رجوع به اسالم و منابع مختلف اسهالمي در جههت تهدوين الگهويي
جامع در اين زمينه اقدام شود .در اين مقاله و با توجه به بضاعت هرچند کم در ايهن زمينهه،
قصد داريم با بهره گيری از آيات شريفه قرآن کريم و استخراج ابعهاد و عوامهل متناسهب بها
سازمان سرآمد ،به ارائه مدل سازمان سرآمد با رويکرد اسالمي اقدام نماييم.
بيان مسئله

يکي از سرفصلهای مهم علم سازمان و مديريت بهبود ،توسهعه و تحهول سهازمان اسهت و
دانشمندان مختلف حوزه علم سازمان و مديريت پيوسته درصدد بودهاند تا به اين نکته مههم
پي ببرند که چگونه و به چه روشهايي مهيتهوان بهبهود و توسهعه و تحهول را در سهازمان
محقق ساخت .تاريخچه علم سازمان و مديريت نشان ميدهد که تالشهای مختلفي در ايهن
زمينه صورت گرفته که حاصل آن ابزارها و مدلهای مختلفي است که توسط محققهان ارائهه
شده است .در گذر زمان و در سير مطالعات بهبود ،توسعه و تحول ،اصالح تعهالي سهازماني
بروز پيدا کرد و محققان مختلف مطالعات خهود را بهر روی آن متمرکهز کردنهد و در ادامهه

مدلیابي معادالت ساختاري تأثير مؤلفههاي مورد تأكيد در قرآن كریم بر شکلگيري سازمان سرآمد

19

شاهد ارائه مدلهای مختلفي چون جايزه دمينگ در ژاپن ،طهرح جهايزه کيفيهت و سهرآمدی
کانادا ،مدل کسبوکار جايزه ملي کيفيت مالکوم بالدري در آمريکا ،جايزه کيفيهت اسهتراليا،
مدل  EFQMدر اروپا و  ...بودهايم؛ اما نکته مهمي که بايد بدان توجه داشت اين است که هر
مدل متناسب با شرايط محيطي خاص خودش طراحي شده است و اگر ما ميخهواهيم آنهها
را استفاده نماييم ميبايست متناسب با شرايط داخلي کشور تغييراتي در آنها ايجهاد نمهاييم
(بوميسازی شود) و سپس مورد استفاده قرار دهيم .راه ديگری که پهيش روی ماسهت ايهن
است که محققان داخلي با توجه به ويژگيهای مختلهف کشهور در عرصههههای اجتمهاعي،
فرهنگي ،اقتصادی ،سياسي ،فن،اورانه و  ...درصدد تدوين مهدل تعهالي و سهرآمدی سهازماني
برآيند .مسئله مهمي که در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته است ،اين است کهه چهون مها
کشوری مسلمان هستيم و منابع ارزشمند اسالمي را در دستر

داريم که سرشار از تعاليمي

در حوزههای مختلف زندگي بشر است ،بايد در طراحي مدل از آنها بههرهگيهری شهود .در
حقيقت مسير تعالي و سعادت انسان در منابع اسالمي و بهخصوص قرآن کريم ترسيم شهده
است .ما در اين تحقيق درصدد هستيم تا با استخراج مؤلفههای سهرآمدی سهازماني از قهرآن
کريم و سپس با بررسي تجربي آن در محيط واقعي سازماني به تبيين مدل سرآمدی سازماني
از ديدگاه قرآن نائل شويم.
اهدف تحقيق

هدف اصلي تحقيق طراحي و تبيين مدل سازمان سرآمد بر اسا

قرآن کريم بوده و اههداف

فرعي به شرح زير است:
 .1کشف و شناسايي متغيرها و شاخصهای مؤثر در شهکلگيهری سهازمان سهرآمد بها
بررسي و تفحص در قرآن کريم.
 .2تشخيص و تبيين روابط ساختاری و علي بين متغيرهای پژوهش و دستيابي به مدل.
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سؤالهاي تحقيق

با توجه به طرح مسئله و اهداف تحقيق ،اين پژوهش درصدد پاسخگويي به سؤاالت ذيل است:
مفهوم و ماهيت اصطالحهای سرآمدی سازماني و سازمان سرآمد چيست؟
پيشينه سرآمدی سازماني از ديدگاه اسالم چه مطالعاتي را در برميگيرد؟
چه عوامل و مؤلفههايي در قرآن کريم در ارتباط با سازمان سرآمد مطرح شده اسهت و
ميتوان آنها را شناسايي و استخراج کرد؟
مدل سازمان سرآمد از ديدگاه قرآن کريم چگونه است؟
مروري بر اصطالحات تعالي ،تعالي سازماني و سازمان سرآمد

تعالي 1در لغت به معني بلند شدن و برتر شدن اسهت و تعهالي سهازماني 2بهه معنهای تعههد
سازماني به رشد و توسعه پايدار و دائمي شرکت در جهت کسب رضايت مشتری و افزايش
مستمر سودآوری شرکت در يک محيط ملهي فراگيهر و حمايهتکننهده اسهت (نخعهينهژاد،
 .)1331سرآمدی ،عملکرد برجسته در مديريت سازمان و دستيابي به نتاي بر اسا

مفهاهيم

بنيادين که شهامل نتيجهه گرايهي ،تمرکهز بهر مشهتری ،رهبهری و ثبهات ههدف ،فراينهدها و
واقعيتها ،مشارکت کارکنان ،بهبود مستمر و نوآوری ،مشارکتهايي که برای ههر دو طهرف
سودمندند و مسهئوليتههای اجتمهاعي اسهت (سهرايداريان ،1331 ،ص .)1مطالعهات نشهان
ميدهد که تنوع با تعالي سازگار است و بنابراين ،تعالي با درجه زيادی از انعطهافپهذيری و
نوآوری در سطا محلي ،افزايش يکپارچهسازی تمام فعاليتها را در جهت بازار تعميميافتهه
رقم ميزند .تعالي است که در نتيجه اصل يکپارچهسازی اجازه ميدهد تا تنوع قابل تحمهل
باشد بدون اينکه آن را برای وحدت سيستم تهديد بداند

(2003

 .)Urciuoli,تعالي کسبوکار

موجب ميشود تا به نيازهای مشتريان و سهامداران پاسخ دهيم و به اههداف سهازماني نائهل
آييم .محصول نهايي تعالي کسبوکار اين است که در جهت حمايت از ارزشهها و اههداف
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استراتژيک ،برآوردن انتظارات سهامداران و حف موقعيهت رقهابتي ،بهتهرين عمهل در درون
سازمان انجام گيرد (.)Ritchie and Dale, 2000
سازمانهای متعالي ،تالش ميکنند ذینفعانشان از آنچه به دست ميآورند و نحهوة بهه
دست آوردنشان رضايت داشته باشند و برايشان اطمينان دارند کهه نتهاي بههدسهتآمهده در
آينده نيز وجود خواهد داشت .در سهازمان متعهالي ،تلقهي و برداشهت مشهتريان از سهازمان
شناسايي شده و با استفاده از نشانگرهايي سعي در تأمين رضايتمندی آن دارنهد (بيهکزاد و
بهبودی .)1333 ،سازمان متعالي به سازماني گفته ميشود که کيفيت خروجيههای آن مهورد
رضايت مشتريان ،مصرف کنندگان ،کارکنان ،سهامداران ،تأمينکنندگان و جامعه قهرار داشهته
باشد .سازماني متعالي است که پس از مرحله شناخت ،فرآيند رسيدن بهه وضهع مطلهوب در
آن شناسايي و اجرا ميگردد (دفتر مطالعات راهبردی .)1339 ،سازمانههای متعهالي ،نيهاز و
انتظار ذینفعان خود را اندازهگيری کرده و از آن فراتر ميروند .تجارب و تصهور ذینفعهان
را مشعوف 3نسبت به خودشهان بهرآورد مهيکننهد و عملکهرد ديگهر سهازمانهها را در ايهن
خصوص مشاهده و بازنگری ميکنند (ملکي و ايزدی .)1337 ،سرآمد شهدن يهک سهازمان،
فرآيند پيوستهای است که با برنامهريزی و هدفگذاری آغاز مهيشهود و در طهول مسهير بها
ارزيابيهای مداوم و استفاده از اهداف از پيش تعيينشده نواقص و نارساييها مشخص شده
و با اصالحات الزم ،حذف موانع و تقويهت نقهاط قهوت انجهام مهيشهود (دفتهر مطالعهات
راهبردی.)1339 ،
پيشينه تحقيق

در طول زمان و در کشورها و نقاط مختلف جهان مدلهای تعالي و سرآمدی مختلفهي ارائهه
شده است؛ از جمله در  1951جايزه دمينگ در ژاپن ،در  1933در کانادا طرح جايزه کيفيهت
و سرآمدی کانادا ،در  1937مدل کسبوکار جايزه ملي کيفيت مهالکوم بالهدري در آمريکها،
در  1937جايزه کيفيت استراليا ،در  1991مدل جهايزه کيفيهت اروپها توسهط بنيهاد اروپهايي
مديريت کيفيت ) ،(EFQMدر  1991جايزه کيفيت راجيو گاندی هند و ....
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آنچه بايد مورد توجه واقع شود اين است که مدل سرآمدی هر کشوری بايد متناسب با
ويژگيهای اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،اقتصادی و  ...آن کشور باشد .خصوصاً ما مسلمانان
که اعتقاد داريم که اسالم کاملترين و جامعتهرين ديهن اسهت ،بايهد تعهاليم ارزشهمند آن را
مبنای طراحي مدلهای سرآمدی خويش قهرار دههيم .کهاری کهه هنهوز بههصهورت جهامع،
همهجانبهگرايانه و مدون به آن پرداخته نشهده اسهت .هرچنهد تهالشههايي در جههت بيهان
اهميت و ضرورت و معرفي بعضي از ابعاد آن صورت گرفته است .رازيني ( )1339الگهوی
تعالي سازماني بر اسا

رويکرد اسالمي را در قالب پن رکهن مبهاني ،ارزشهها ،مؤلفهههها،

نظام ارزيابي و حقمداری معرفي مينمايد .وی حقمهداری را بههعنهوان مقولهه محهوری در
الگوی تعالي سازماني اسالمي برميگزيند و سازمان متعالي بها رويکهرد اسهالمي را سهازمان
حقمدار معرفي ميکند که در آن برتری سازماني در گهرو ميهزان توفيهق سهازمان در ايفهای
حقوق ذیحقان سازمان بر اسا

سلسله مراتب حقوق است .در اين تبيين خدا عين حهق و

منشأ ساير حقوق است .فيضپور ( )1391بها بررسهي تهأثير ارزشههای اسهالمي بهر تعهالي
سازمان در شرکت پااليش گاز شهيد هاشمينژاد به اين نتيجه ميرسد که ارزشهای اسالمي
بر تعالي سازماني شرکت مورد مطالعه مؤثر است .لطيفي ( )1339با تأکيد بهر نقهش انضهباط
در تعالي عقيده دارد که انضباط تعاليبخش کارکنان بر مقوالتي همچون فطری بودن تمايهل
انسان به نظم و انضباط ،وجود نظم و غايتمهداری در عهالم هسهتي و همنهوايي نظهامههای
قانونگذاری (تشريع) با قانون خلقت و فطرت تأکيد داشهته و رهبهری و مهديريت الههي را
ضامن ايجاد انضباط در فضايي مبتني بر آموزش و تربيت ،محبت و برادری در روابهط بهين
افراد ،سازمانها و جامعه ميداند.
برخي محققان با رجوع به منابع اسالمي درصدد استخراج مؤلفههها و عوامهل مهؤثر بهر
تعالي از ديدگاه اسالم برآمدهاند .اسالم ،با پذيرش کسب سود و لذتهای مهادی از راهههای
مشروع ،انسان را محور پيشرفت و رشد و تعالي مادی و معنوی را هدف آن قرار مهيدههد.
فرهنگ اسالمي ،با تأکيد بر عناصری همچون اهتمام به کسب علم و دانهش ،کهار و تهالش،
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نظم و انضباط ،انجام دادن صحيا و استوار کارها و کسب عزت و سربلندی جامعه اسالمي،
زمينههای الزم و مناسب را برای پيمودن مسير بهرهوری و پيشرفت مطلوب خود بهه وجهود
آورده است .توجه به کيفيت در عمل به شکل مطلق ،درستى و اسهتقامت در عمهل و کهار و
دوری از سستي ،تدبير نيکو و استفاده درست از امکانات و فرصتها و پرهيهز از اسهراف را
ميتوان از سرفصلهای توجهه و اهتمهام آيهات و روايهات در موضهوع مهديريت کيفيهت و
ارتقای بهرهوری دانست (عترتدوست .)1391 ،در الگوی جهامع سهالمت اداری از ديهدگاه
نه البالغه بر ضرورت شايستهساالری ،حساب پسدههي ،حفه بيهتالمهال ،تعهالي منهابع
انساني ،حاکميت قانون و رعايت پيمانهها ،حفه ارتبهاط بها عامهه مهردم و انتقادپهذيری و
خويشتنسازی تأکيد ميشود و بهويژه ،صراحت لهجه و شفافيت مورد تأکيد قرار مهيگيهرد
(پورعزت .)1391 ،سازمان ها با داشتن افراد و کارکناني باهمت و تالش مضاعف و وجهدان
کاری و مديراني خالق و کارآفرين که بهرای بهبهود مسهتمر کارهها ،توليهد و خلهق دانهش،
به کارگيری افراد در مشاغل متناسب با تخصص و تواناييهای آنان و ارجگذاری به نظريهات
اعضای سازمان و مشارکت آنان در تصميمگيریها تالش مهينماينهد ،سهازماني سيسهتمي و
نظاممند گرديده ،گامهای تعالي ،رشد و توسعه در ابعاد فردی ،اجتماعي و  ...را هرچه بهتهر،
درستتر و سريعتر برميدارند (ميرحيدری.)1339 ،
در بعضي از پژوهشها ضرورت رجوع به منابع اسالمي و استخراج اصول و الگوگيری
از آنها مورد توجه و تأکيد واقع شده است .رسالت اصلي در مکتب اسهالم ههدايت انسهان
بهسوی خوديابي است و برنامهريزی ،سازماندهي ،هدايت ،رهبهری ،انگيهزش ،ارتباطهات و
کنترل در اين مکتب بايد بر اسا

موازين شرع و مقهررات اسهالمي باشهد و ههدف تعهالي

انسان را تأمين نمايد البته نه به اين معنا که انسان جنبه مادی نهدارد بلکهه انسهان ههم جنبهه
مادی دارد و هم جنبه معنوی .برخالف مکاتب کالسيک ،نئوکالسيک و اقتضايي کهه ههدف
توليد را دنبال مينمايند هدف در اسالم بر دو پايه تعالي و توليد بنا شهده اسهت و توليهد در
اين مکتب تا زماني دارای ارزش است که در خدمت تعالي انسهان باشهد (شهريعت.)1379 ،
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قرآن کريم برای تعالي فرد در جامعه سنتهای خاصي را بيان کهرده اسهت و عهواملي را در
رسيدن فرد به تعالي ،محوری ميداند .مهمترين اين عوامل توحيد و پرهيهز از شهريک قائهل
شدن برای خداست و از مهمترين قواعد اين است :موحدی که با علهم و ايمهان و خشهيت
قلب ،اطاعت خدا را ميکند ،در صراط مستقيم هدايت ميشهود و بهه تعهالي خواههد رسهيد
(شهرام .)1333 ،ما با الگوگيری از عوامل موفقيت در مديريت که قرآن کريم بهرای رهبهر ،و
مدير از جمله عوامل اعتقادی مانند ايمان ،تقهوا و تعههد ،اخهالص و  ...و از عوامهل عملهي
مانند تخصص ،توانايي و امانت ،گذشتهنگری ،آيندهنگری ،پيشگامي در کارها ،انتقادپذيری،
ابهامزدايي و  ...برشمرده است ،ميتوانيم مديراني موفق برای جامعهای موفق انتخاب کنيم و
بهاينترتيب مسير رشد و پيشرفت آن را هموار نماييم (خداداد بناب.)1392 ،
در تعدادی از تحقيقات انجامشده عامل فرهنگ و فرهنگسازی توسهط مهديران مهورد
توجه و تأکيد واقع شده است .بر مديران است کهه بها ايجهاد فرهنهگ اسهالمي در سهازمان،
کارکنان را بهسوی کمال و خوديابي ههدايت کننهد (شهريعت .)1379 ،سهلطاني ( )1391بها
تحليل وضعيت و طراحي الگوی مطلوب فرهنگ سازماني يکهي از سهازمانههای نيروههای
مسلا مبتني بر مباني ديني و ارزشهای انقالب اسالمي پرداخته است و الگهويي مبتنهي بهر
چهار نوع فرهنگ بومي با عناوين فرهنگ تربيتمحور ،فرهنگ دانشمحور ،فرهنگ معناگرا،
فرهنگ رابطهگرا (انسانگرا) ،ارائه کرده که با روايي خوب به تأييد خبرگهان رسهيده اسهت.
امامي و رستگار ( )1337بر اين نکته تأکيد ميکنند که مديران جامعه بايد تالش بهيوقفههای
در جهت اخذ ويژگيهای مربوط به مديران که در نه البالغه و آيات قرآن آمده ،و رسهيدن
به سازماني مطلوب و بهرهور آغاز کنند .بهرهوری را نميتوان در قوانين و مقررات مهدون و
مکتوب جستوجو کرد ،بلکه بايد فرهنگ ،شرايط اجتماعي ،نگرش ها ،طهرز تلقهي و نظهام
ارزشها را در شکلگيری آن مؤثر دانست.
بخشي از پيشينه موضوع مورد بحث پيرامون اخالق کار اسهالمي اسهت کهه از نظرگهاه
تعدادی از محققان مورد بررسي واقع شهده اسهت .اخهالق کهار اسهالمي در ابعهاد مختلهف
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نگرشهای مربوط به تغيير سازماني و تعهد سازماني تأثيری مستقيم و مثبهت دارد (يوسهف،
 .)1332در تحقيق حسني و همکاران ( )1391نقش ميهانجي تعههد سهازماني در رابطهة بهين
اخالق اسالمي کار و رضايت شغلي و در رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي مورد
تأييد قرار گرفته است .نتاي تجزيه و تحليهل پهژوهش انصهاری و شهاکر اردکهاني ()1392
رابطة مثبت و مستقيمي ميان اخالق کار اسالمي و تعهد سازماني نشان

ميدهد.

بافت ملي و مذهبي اسالمي جامعهی ما مشخص ميسازد که هرگاه مديران متخلهق بهه
اخالق الهي و پايبند به نظام و ارزشهای اسالمي در رأ

سازمانها قرار گيرند ،تهأثير ژرف

و عميقي بر عملکرد خود و کارکنان در سهازمان دارنهد و رشهد و توسهعهی ملهي را سهبب
خواهند گرديهد (ميرحيهدری .)1339 ،نهادری ( )1377در پهژوهش خهود الگهويي رفتهاری
پيشنهاد کرده که در آن ،پايبندی به احکام عبادی اخالقي اسالم از دو جهت بهعنهوان عامهل
مؤثر بر رفتار شغلي کارکنان مورد توجه واقع شده است .از يک سهو ايهن پايبنهدی بههطهور
مستقيم رفتار کاری را تحت تأثير قرار ميدهد و از سوی ديگر پس از اثرگهذاری بهر عامهل
قوانين و مقررات ،بهعنوان عاملي که قانونپذيری را در افهراد تقويهت مهينمايهد ،منجهر بهه
پيدايش متغير قوانين مؤثر ميگردد که قهوانين مهؤثر خهود علهت بهروز رفتهاری خهاص در
کارکنان ميگردد .در نتيجه پس از ايجهاد رفتهاری کهه منجهر بهه عملکهرد بهاالتر مهيشهود،
بهرهوری سازمان افزايش مييابد.
روش تحقيق

اين تحقيق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهيهت ،پيمايشهي -تحليلهي و مبتنهي بهر مهدل
معادالت ساختاری ) (SEMاست .در اين تحقيق ابتدا ادبيات و پيشينه تحقيهق مهورد مطالعهه
قرار گرفت .در ادامه به کشف و شناسايي عوامل مؤثر در شکلگيری سازمان سرآمد از قرآن
کريم اقدام شد .در نگاه ابتدايي به نظر مي رسد که در قرآن کريم تعهداد آيهاتي کهه بههطهور
مستقيم به سرآمدی سازماني و سازمان به شکل امروزی آن اشاره داشته باشد ،کم اسهت .در
اين پژوهش محقق جهت کشف و شناسايي آيات مهرتبط بها سهرآمدی سهازماني و سهازمان
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سرآمد ،به مطالعه و بررسي آيات قرآن کريم پرداخته و پس از بررسي آيه به آيه مؤلفههههای
بسيار زيادی و خصوصاً مؤلفههايي که بيشتر بهصورت امر و نهي مطرح شده بود و از نگهاه
مؤلف به نحوی با امور سازمان و مهديريت مهرتبط بهود را اسهتخراج و چنهدين بهار مهورد
طبقهبندی قرار داد تا به فهرست جامع اما مختصر از عوامل دست يابد؛ اما مؤلف بهه نظهر و
ديدگاه خويش اکتفا نکرده است و جهت اطمينان از ارتباط عوامهل اسهتخراجشهده از قهرآن
کريم توسط محقق با سازمان سرآمد ،ضمن مکاتبه با خبرگان پنل دلفي ،راجع بهه عوامهل و
شاخصهای استخراجشده نظرخواهي صورت گرفته است .خبرگاني که از آنها نظرخهواهي
شده است ،عبارتاند از :تعدادی از اعضای هيئتعلمي پژوهشگاه حهوزه و دانشهگاه؛ چنهد
نفر از وبگاه انديشه وران حهوزه (بها مشخصهات :تخصهص مهديريت ،سهطا  4و دکتهرا)؛
تعدادی از مؤلفين کتب و مقاالت در زمينه مديريت اسالمي؛ و تعهدادی از افهراد حاضهر در
نخستين نشست انديشههاى راهبردى -الگوى اسالمى ايرانى پيشهرفت .بههطهور کلهي نظهر
خبرگان نسبت به عوامل استخراجشده مثبت بود و بررسيهای فن دلفي نشان ميدهد کهه از
ديدگاه خبرگان عوامل استخراجشده مناسبت الزم با سازمان سهرآمد را داراسهت و خبرگهان
تناسب اين عوامل را با سازمان سرآمد تأييد کردهاند؛ بنابراين با دقت نظر مؤلف و خصوصهاً
تأييد خبرگان ،شائبه عموميت عوامل ذکرشده بهعنوان فضايل و مشخصهههای اخالقهي ههر
انسان مسلماني رفع ميشود .خصوصهاً اينکهه طهرح عوامهل اسهتخراجشهده در قالهب مهدل
مفهومي با استفاده از مدل معادالت ساختاری و با توجه به اطالعات ميداني جمعآوریشهده
از جامعه آماری يعني مؤسسات آموزش عالي شهر مشهد همانگونه که در ادامه خواهد آمد،
ارتباط بين عوامل جمعآوریشده از قرآن کريم با سازمان سرآمد تبيين و تأييد شده است.
با توجه به نتاي به دست آمده پرسشنامهای بر اسا

طيف ليکرت پن گزينهای طراحهي

گرديد .روايي پرسشنامه توسط تعدادی از اساتيد رشته مديريت مورد تأييد واقع شد .انجهام
محاسههبات بهها اسههتفاده از نههرمافههزار ا پههيا ا

(ويههرايش  )11بههر روی  21پرسشههنامه

جمعآوریشده ،نشان ميدهد آلفهای کرونبهاخ برابهر بها  1/944و حهاکي از ايهن اسهت کهه
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پرسشنامه از پايايي قابل قبهولي برخورداراسهت .در ادامهه پرسشهنامههها در جامعهه تحقيهق
(مؤسسات آموزش عالي شهر مشهد) که نمونهگيری بهصورت طبقهای تصادفي در آن انجهام
شده بود ،توزيع شد .پس از جمعآوری پرسشنامهها توزيع شده ،با بههرهگيهری از نهرمافهزار
ا پيا ا

(ويرايش  )11کدگذاری و ورود دادهها صورت گرفت .برای تجزيه و تحليهل

دادهها هم بايد اشاره کرد که در اين پهژوهش مبنهای کهار مها مهدليهابي معهادالت سهاختار
) 4(SEMو استفاده از نرمافزار ليسرل 5بوده است .نرمافزار ليسرل يک محصول خودکفاسهت
که بهمنظور برآورد و آزمهون مهدلههای معهادالت سهاختاری طراحهي و از سهوی شهرکت
بينالمللي نرمافزار علمي 1به بازار عرضه شده است .اين نرمافزار با اسهتفاده از همبسهتگي و
کوواريانس بين متغيرهای اندازهگيری شده ،ميتواند مقادير بارههای عهاملي ،واريهانسهها و
خطاهای متغيرهای مکنون را برآورد يا استنباط کند ،و از آن ميتهوان بهرای اجهرای تحليهل
عاملي اکتشافي ،تحليل عاملي مرتبه دوم ،تحليهل عهاملي تأييهدی و همچنهين تحليهل مسهير
(مدليابي علي با متغيرهای مکنون) اسهتفاده کهرد (ههومن ،1333 ،ص .)3مشخصهاً در ايهن
پژوهش ،جهت آزمون مدل مفهومي و دستيابي به يهک مهدل بها بهرازش مناسهب و از نهرم
ليسرل (ويرايش  )3/5بهره ميگيريم.
استخراج ابعاد و عوامل مربوط به سازمان سرآمد از آیات قرآن كریم

همانگونه که اشاره شد انسان در جستجوی کمال و تعالي است و در مناطق مختلف جههان
به شيوههای مختلف در اين جهت اعمال و فعاليتهای مختلفي صورت مهيگيهرد؛ امها اگهر
دقيق به موضوع بنگريم و خواسته باشهيم مسهيری درسهت را در ايهن زمينهه تعريهف کنهيم
ميتوان گفت که خداوند انسان را آفريده است پس او نيز ميتواند مسهير تعهالي و کمهال را
برای انسان بيان نمايد کما اينکه اين کار از طريق فرستادن رسهوالن و ارائهه اديهان مختلهف،
صورت گرفته است .در اين ميان ميتوان متذکر شد که اسالم کاملترين و جامعتهرين ديهن
است؛ بنابراين ،بهتر است برای کشف مسير تعالي و کمهال بهه دامهان اسهالم پنهاه بهرد و بها
استفاده از منابع مختلف اسالمي مسير تعالي و کمال انسان را تبيهين کهرد .در ايهن مقالهه بها
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توجه به اينکه قرآن يکي از مهمترين منابع اسالمي است درصدد هستيم تا در جهت تهدوين
مدل سازمان سرآمد از تعاليم ارزشمند آن بهره گيريم .در اين قسمت از مقالهه بها بررسهي و
مطالعه آيات قرآن کريم ابعاد و عوامل مربوط به سازمان سرآمد استخراج گرديده است.
جدول شماره  .6ابعاد و عوامل مربوط به سازمان سرآمد مستخرج از قرآن كریم
مورد استفاده در مدل با ذكر مستندات
مؤلفهها

منبع و مستندات (آیههاي قرآن)

(بقره( ،)25:بقره( ،)41:بقره( ،)12:بقره( ،)32:بقره( ،)131:بقره( ،)131:بقره،)251:
(بقره( ،)257:بقره( ،)277:آلعمران( ،)57:آلعمران( ،)179:آلعمران،)199:
(النساء( ،)57:النساء( ،)122:النساء( ،)152:النساء( ،)112:النساء،)173:
(المائده( ،)12:المائده( ،)51:المائده( ،)15:المائده( ،)19:االنعام( ،)12:االنعام،)43:
(االنعام( ،)32:االعراف( ،)42:االعراف( ،)91:االعراف( ،)151:االنفال،)2:
(التوبه( ،)112:يونس( ،)4:هود( ،)23:يوسف( ،)57:الرعد( ،)29:النحل،)14:
(النحل( ،)97:االسراء( ،)11:االسراء( ،)19:الکهف( ،)31:الکهف( ،)117:مريم،)11:
ايمان

(مريم( ،)91:طه( ،)112:االنبياء( ،)94:الح ( ،)14:الح ( ،)23:الح ،)33:
(الح ( ،)51:الح ( ،)51:المؤمنون( ،)1:المؤمنون( ،)44:النور( ،)55:الفرقان،)71:
(النمل( ،)53:القصص( ،)17:العنکبوت( ،)7:العنکبوت( ،)9:العنکبوت،)53:
(الروم( ،)15:الروم( ،)45:لقمان( ،)3:السجده( ،)13:السجده( ،)19:االحزاب،)35:
(سباء( ،)3:سباء( ،)37:فاطر( ،)7:غافر( ،)51:غافر( ،)53:غافر( ،)59:فصلت،)3:
(فصلت( ،)13:فصلت( ،)44:الشوری( ،)22:الشوری( ،)21:الشوری،)31:
(الجاثيه( ،)31:محمد( ،)2:الفتا( ،)5:الفتا( ،)29:الحجرات( ،)15:الطور،)21:
(الحديد( ،)7:الحديد( ،)3:الحديد( ،)19:الحديد( ،)21:المجادله( ،)11:الصف،)11:
(التغابن( ،)3:التغابن( ،)9:التغابن( ،)11:الطالق( ،)11:االنشقاق( ،)25:البروج،)11:
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مؤلفهها

منبع و مستندات (آیههاي قرآن)

(التين( ،)1:البينه.)7:
(آلعمران( ،)39:آلعمران( ،)135:النساء( ،)17:النساء( ،)13:النساء،)111:
توبه و

(النساء( ،)141:المائده( ،)39:المائده( ،)74:النحل( ،)119:مريم( ،)11:طه،)32:

استغفار

(الفرقان( ،)71:الفرقان( ،)71:القصص( ،)17:الروم( ،)31:االحزاب،)73:
(التحريم( ،)3:المزمل.)21:
(بقره( ،)194:بقره( ،)197:بقره( ،)212:آلعمران( ،)15:آلعمران،)71:
(آلعمران( ،)179:آلعمران( ،)131:المائده( ،)15:االنعام( ،)32:االنعام،)155:

تقوا و
پرهيزکاری

(االعراف( ،)35:االعراف( ،)91:االعراف( ،)151:يوسف( ،)57:يوسف،)91:
(مريم( ،)72:طه( ،)132:الح ( ،)37:الفرقان( ،)15:النمل( ،)53:القصص،)33:
(ص( ،)49:الزمر( ،)11:الزخرف( ،)35:الدخان( ،)51:الحجرات( ،)13:ق،)31:
(الذاريات( ،)15:الطور( ،)17:القمر( ،)54:القلم( ،)34:المرسالت( ،)41:النباء،)31:
(الشعراء.)91:
(آلعمران( ،)31:آلعمران( ،)112:آلعمران( ،)137:آلعمران( ،)199:النساء،)59:
(النساء( ،)19:النساء( ،)31:النساء( ،)115:النساء( ،)125:المائده( ،)11:المائده،)92:

پيروی از

(االنعام( ،)153:االنعام( ،)155:االعراف( ،)157:االنفال( ،)24:التوبه،)71:
(النحل( ،)91:طه( ،)123:طه( ،)127:الح ( ،)32:النور( ،)52:الروم،)31:

خدا و راه

(لقمان( ،)22:السجده( ،)22:االحزاب( ،)31:االحزاب( ،)33:االحزاب،)31:

حق

(االحزاب( ،)71:الزمر( ،)55:محمد( ،)2:محمد( ،)7:محمد( ،)33:الفتا،)9:
(الحجرات( ،)1:الحجرات( ،)14:الحشر( ،)4:الصف( ،)14:التغابن،)12:
(التغابن( ،)11:الطالق( ،)1:الملک( ،)22:الجن( ،)11:المزمل( ،)19:االنسان،)24:
(الشرح( ،)3:العصر.)3:

پرهيز از

(بقره( ،)113:بقره( ،)213:النساء( ،)119:الح ( ،)4:النور( ،)21:فاطر( ،)5:فاطر،)1:
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مؤلفهها

شيطان و

منبع و مستندات (آیههاي قرآن)

(يس( ،)11:القصص( ،)51:الحشر( ،)9:التغابن( ،)11:النازعات.)41:

هو
احسان و

(بقره( ،)33:النساء( ،)31:االنعام( ،)151:العنکبوت( ،)3:لقمان( ،)14:الشوری،)23:

مهرباني

(الرحمن( ،)11:البلد( ،)17:الماعون.)2:

سخن نيکو
و حق

(بقره( ،)33:النساء( ،)31:النساء( ،)143:الفرقان( ،)13:العنکبوت( ،)41:لقمان،)19:
(االحزاب( ،)71:فاطر( ،)11:فصلت( ،)33:ق( ،)13:الصف( ،)2:الصف،)3:
(الهمزه.)1:

فروتني و

(االسراء( ،)37:االنبياء( ،)91:الح ( ،)34:المومنون( ،)2:لقمان( ،)13:االحزاب،)35:

عدم غرور

(غافر( ،)11:غافر( ،)75:الحديد( ،)23:االنفطار( ،)1:التکاثر.)1:

عدم خيانت

(النساء( ،)117:الح .)33:
(بقره( ،)45:بقره( ،)153:بقره( ،)155:بقره( ،)177:،آلعمران،)142:

صبر و

(آلعمران( ،)141:آلعمران( ،)131:آلعمران( ،)211:هود( ،)115:يوسف،)91:
(الرعد( ،)22:الرعد( ،)24:النحل( ،)91:النحل( ،)121:المؤمنون( ،)111:الفرقان،)75:

شکيبايي

(القصص( ،)54:القصص( ،)31:لقمان( ،)17:السجده( ،)24:االحزاب،)35:
(الزمر( ،)11:فصلت( ،)35:الشوری( ،)43:المعارج( ،)19:االنسان،)12:
(االنسان( ،)24:البلد( ،)17:العصر.)3:
(بقره( ،)42:بقره( ،)177:،النساء( ،)135:النساء( ،)171:المائده( ،)77:المائده،)119:

راستگويي
پرهيز از
خشم
مشورت

(الفرقان( ،)72:لقمان( ،)13:االحزاب( ،)35:الزمر( ،)3:الزمر( ،)32:الزمر،)11:
(الجاثيه( ،)7:الذاريات( ،)11:الصف.)7:
(آلعمران( ،)134:الشوری.)37:
(آلعمران( ،)159:الشوری.)33:
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مؤلفهها

منبع و مستندات (آیههاي قرآن)

عدم
عيبجويي

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

و بدگماني
ميانهروی

(بقره( ،)191:المائده( ،)37:طه( ،)127:الفرقان( ،)17:لقمان( ،)19:الزمر،)53:
(المطففين.)12:

دوستي با
مؤمنان و

(آلعمران( ،)23:النساء( ،)144:المائده( ،)57:التوبه( ،)71:التوبه( ،)119:هود،)113:

دوری از

(الفتا( ،)29:الممتحنه( ،)1:الممتحنه.)13:

بدان
تحليل ابعاد و عوامل سازمان سرآمد با استفاده از آیات قرآن كریم

محقق جهت شناسايي عوامل مؤثر در شکلگيری سازمان سرآمد ،به مطالعه و بررسي آيهات
قرآن کريم پرداخت و بسياری از مؤلفهها که به نحوی با امور سازمان و مديريت مرتبط بهود
را استخراج و چندين بار مورد طبقهبندی قرار داد تا به فهرست جهامع و خالصههشهدهای از
عوامل دست يابد .در مرحله بعد با انجام مکاتبه از خبرگان پنل دلفهي ،راجهع بهه عوامهل و
شاخصهای استخراجشده نظرخواهي شد .بههطهور کلهي نظهر خبرگهان نسهبت بهه عوامهل
استخراجشده مثبت بود و از ديدگاه خبرگان عوامل استخراجشده مناسهبت الزم بها سهازمان
سرآمد را داراست .در حقيقت سعي شده که تا سرحد امکان عوامل مهم و مؤثر در سهازمان
سرآمد کشف و شناسايي شود که مورد تأييد خبرگان نيز واقع گرديد .فرد مسهلمان بايهد در
هر لحظه ای خداوند را نافر بر اعمال و رفتار خويش بداند و اعمال و رفتارش را بر اسها
تعاليم اسالم تنظيم نمايد .عوامل ذکرشده راهنماهايي هستند که افراد سهازمان بها رعايهت و
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اجرای آنها ميتوانند سازمان سرآمد را پديد آورند .در اين بخهش از مقالهه ابعهاد و عوامهل
استخراجشده سازمان سرآمد که در جدول بهاال بهه نمهايش گذاشهته شهد ،تجزيهه و تحليهل
ميگردد .در اين قسمت قرار است هرکدام از عوامهل بررسهي و توضهيا داده شهود و ايهن
توضيا با استفاده از آيههای سورههای قرآن صورت خواهد گرفت .در جدول قبل برای ههر
مؤلفه تعدادی از آيات بهعنوان منابع و مستندات ذکر شد اما در اينجا با توجه به محهدوديت
فضا برای ذکر مطالب در قالب مقاله علمي ،توضيا مؤلفهها با استفاده آيه منتخبي مربوط بهه
هر مؤلفه صورت خواهد گرفت.
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جدول شماره  .1تحليل ابعاد و عوامل سازمان سرآمد با استفاده از آیات قرآن كریم
عوامل

توضيح هر عامل با ذكر نمونهاي از آیات شریفه قرآن كریم

ايمان

و آنان که ايمان آورده و کارهای شايسته کردهاند و به آنچه بر محمد [ص]
نازل آمده گرويدهاند [که] آن خود حق [و] از جانب پروردگارشان است [خدا
نيز] بدیهايشان را زدود و حال [و روز]شان را بهبود بخشيد (محمد.)2:

توبه و استغفار
تقوا و
پرهيزکاری

پس هر که بعد از ستمکردنش توبه کند و به صالح آيد خدا توبه او را
ميپذيرد که خدا آمرزنده مهربان است (المائده.)39:
و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند قطعاً برکاتي از آسمان
و زمين برايشان ميگشوديم ولي تکذيب کردند پس به [کيفر] دستاوردشان
]گريبان[ آنان را گرفتيم (االعراف.)91:
ای کساني که ايمان آوردهايد خدا را اطاعت کنيد و پيامبر و اوليای امر خود را

پيروی از خدا و

[نيز] اطاعت کنيد پس هرگاه در امری [ديني] اختالفنظر يافتيد اگر به خدا و

راه حق

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

پرهيز از شيطان
و هو

ای کساني که ايمان آوردهايد همگي به اطاعت [خدا] درآييد و گامهای شيطان
را دنبال مکنيد که او برای شما دشمني آشکار است (بقره.)213:
و خدا را بپرستيد و چيزی را با او شريک مگردانيد و به پدر و مادر احسان

احسان و

کنيد و درباره خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه خويش و همسايه

مهرباني

بيگانه و همنشين و در راهمانده و بردگان خود [نيکي کنيد] که خدا کسي را که
متکبر و فخرفروش است دوست نميدارد (النساء.)31:

سخن نيکو و
حق

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

فروتني و عدم

و از مردم [به نخوت] رخ برمتاب و در زمين خرامان راه مرو که خدا خودپسند

غرور

الفزن را دوست نميدارد (لقمان.)13:
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عوامل

عدم خيانت
صبر و شکيبايي
راستگويي
پرهيز از خشم

توضيح هر عامل با ذكر نمونهاي از آیات شریفه قرآن كریم

و از کساني که به خويشتن خيانت ميکنند دفاع مکن که خداوند هر کس را
که خيانتگر و گناهپيشه باشد دوست ندارد (النساء)117:
و قطعاً شما را به چيزی از [قبيل] تر

و گرسنگي و کاهشي در اموال و

جانها و محصوالت ميآزماييم و مژده ده شکيبايان را (بقره.)155:
و حق را به باطل درنياميزيد و حقيقت را با آنکه خود ميدانيد کتمان نکنيد
(بقره.)42:
همانان که در فراخي و تنگي انفاق ميکنند و خشم خود را فرو ميبرند و از
مردم درميگذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد (آلعمران.)134:
و کساني که [ندای] پروردگارشان را پاسخ [مثبت] داده و نماز برپا کردهاند و

مشورت

کارشان در ميانشان مشورت است و از آنچه روزیشان دادهايم انفاق ميکنند
(الشوری.)33:

عدم عيبجويي
و بدگماني

ای کساني که ايمان آوردهايد نبايد قومي قوم ديگر را ريشخند کند شايد آنها
از اينها بهتر باشند و نبايد زناني زنان [ديگر] را [ريشخند کنند] شايد آنها از
اينها بهتر باشند و از يکديگر عيب مگيريد و به همديگر لقبهای زشت
مدهيد چه ناپسنديده است نام زشت پس از ايمان و هر که توبه نکرد آنان خود
ستمکارند (الحجرات.)11:

دوستي با
مؤمنان و دوری
از بدان

مؤمنان نبايد کافران را بهجای مؤمنان به دوستي بگيرند و هر که چنين کند در
هيچچيز [او را] از [دوستي] خدا [بهرهای] نيست مگر اينکه از آنان بهنوعي
تقيه کند و خداوند شما را از [عقوبت] خود ميترساند و بازگشت [همه]
بهسوی خداست (آلعمران.)23:
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مدل مفهومي پژوهش

مدل مفهومي پژوهش شامل  4متغير پنهان 7است که عبارتاند از :سازمان سرآمد ،ارتباط بها
خدا ،ارتباط با ديگران و ارتباط با خود و هرکدام از اين متغيرها شامل تعهدادی شهاخص يها
متغيرهای آشکار 3ميباشند.
سازمان سرآمد شامل شش شاخص مشتمل بر تصوير سازمان از ديد مشتری ،مطلوبيت
ستادههای سازمان ،دستاوردهای کارکنان ،خدمات برای کارکنان ،تصوير جامعه از سهازمان و
نحوه ارتباط با سازمانها و مسئوالن است.
ارتباط با خدا شامل چهار شاخص مشتمل بر ايمان ،تقوا ،توبه و استغفار و حرکهت در
راه حق است.
ارتباط با خود شامل پن شاخص مشتمل بر پرهيز از ههوای نفهس ،صهبر و شهکيبايي،
ميانهروی ،پرهيز از خشم و فروتني و عدم غرور است.
ارتباط با ديگران شامل هفت شاخص مشهتمل بهر سهخن گفهتن بهه نرمهي و بههحهق،
راستگويي و عدم دروغگويي ،عدم عيبجويي ،مهرباني و اخالق نيکو ،مشورت ،دوری از
بدان و دوستي با مؤمنان و عدم غصب و خيانت است.
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شکل شماره  .6مدل مفهومي سازمان سرآمد با تأكيد بر قرآن كریم

فرضيههاي تحقيق
الف .فرضيههاي مربوط به معادالت ساختاري

فرضيه اول :ارتباط با خدا بر روی سازمان سرآمد تأثير مثبت و مستقيم دارد.
فرضيه دوم :ارتباط با ديگران بر روی سازمان سرآمد تأثير مثبت و مستقيم دارد.
فرضيه سوم :ارتباط با خود بر روی سازمان سرآمد تأثير مثبت و مستقيم دارد.
ب .فرضيههاي مربوط به معادالت اندازهگيري

شاخص تصوير سازمان از ديد مشتری ،مفهوم سازمان سرآمد را ميسنجد.
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شاخص مطلوبيت ستادههای سازمان ،مفهوم سازمان سرآمد را ميسنجد.
شاخص دستاوردهای کارکنان ،مفهوم سازمان سرآمد را ميسنجد.
شاخص خدمات برای کارکنان ،مفهوم سازمان سرآمد را ميسنجد.
شاخص تصوير جامعه از سازمان ،مفهوم سازمان سرآمد را ميسنجد.
شاخص نحوه ارتباط با سازمانها و مسئولين ،مفهوم سازمان سرآمد را ميسنجد.
شاخص ايمان ،مفهوم ارتباط با خدا را ميسنجد.
شاخص تقوا ،مفهوم ارتباط با خدا را ميسنجد.
شاخص توبه و استغفار ،مفهوم ارتباط با خدا را ميسنجد.
شاخص حرکت در راه حق ،مفهوم ارتباط با خدا را ميسنجد.
شاخص پرهيز از هوای نفس ،مفهوم ارتباط با خود را ميسنجد.
شاخص صبر و شکيبايي ،مفهوم ارتباط با خود را ميسنجد.
شاخص ميانهروی ،مفهوم ارتباط با خود را ميسنجد.
شاخص پرهيز از خشم ،مفهوم ارتباط با خود را ميسنجد.
شاخص فروتني و عدم غرور ،مفهوم ارتباط با خود را ميسنجد.
شاخص سخن گفتن به نرمي و بهحق ،مفهوم ارتباط با ديگران را ميسنجد.
شاخص راستگويي و عدم دروغگويي ،مفهوم ارتباط با ديگران را ميسنجد.
شاخص عدم عيبجويي ،مفهوم ارتباط با ديگران را ميسنجد.
شاخص مهرباني و اخالق نيکو ،مفهوم ارتباط با ديگران را ميسنجد.
شاخص مشورت ،مفهوم ارتباط با ديگران را ميسنجد.
شاخص دوری از بدان و دوستي با مؤمنان ،مفهوم ارتباط با ديگران را ميسنجد.
شاخص عدم غصب و خيانت ،مفهوم ارتباط با ديگران را ميسنجد.
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یافتههاي حاصل از تحليل مسير و بهكارگيري نرمافزار ليزرل

تجزيه و تحليلهای الزم و دستيابي به نتيجه از طريق مدليابي معادالت ساختاری و تحليهل
مسير با استفاده از نرمافزار ليزرل صورت گرفته است .مدليابي معادالت سهاختاری

)9(SEM

يکي از آخرين دستاوردهای آماردانان در اين برهه از زمان ،و از جمله مدلهای آماری برای
بررسي روابط خطي بين متغيرهای مکنون (مشهاهده نشهده) و متغيرههای آشهکار (مشهاهده
شده) است (هومن ،1333 ،صص .)2-1تحليل مسير 11که برای نخستين بار از سوی سهوول
رايههت )1934( 11توسههعه يافههت گسههترش رگرسههيون و در حقيقههت ،کههاربرد رگرسههيون
چندمتغيری در ارتباط با تهدوين بهارز مهدلههای علهي 12اسهت .ههدف آن بهه دسهت دادن
برآوردهای کمي روابط علي بين مجموعهای از متغيرهاست (ههومن ،1333 ،ص .)45برنامهه
ليسرل بهمنظور تخمين و آزمون مدلهای معادالت ساختاری (معروف به  )SEMو بررسي و
تحليل روابط خطي بين متغيرهای نهفته و متغيرهای آشکار (مشاهده شده) به کهار مهيرود.
اين برنامه همبستگي و کوواريانسهای بين متغيرهای اندازهگيهری شهده (آشهکار) را بهرای
تخمين مقادير بارهای عاملي ،واريانسها و خطاهای متغيرههای نهفتهه ،مهورد اسهتفاده قهرار
ميدهد (کالنتری ،1333 ،ص .)35با توجه به توضيحاتي که داده شد در اين بخهش تحليهل
مسير و آزمون مدل مفهومي تحقيق جهت دستيابي به مدل با بهرازش مناسهب بها اسهتفاده از
نرمافزار ليسرل (ويرايش  )3/5انجام شده است و همانگونه کهه در ادامهه مشهاهده خواهيهد
کرد ،نتاي به نمايش گذاشته شده و مورد تحليل واقع شده است:
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شکل شماره  .1مدل در حالت تخمين غيراستاندارد

شکل شماره  .9مدل در حالت تخمين استاندارد
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برای بررسي اعتبار مدل معيارهای مختلفي وجود دارد ،در اينجها و همهانگونهه کهه در
نمودار مشاهده ميشود مقدار  RMSEAبرابر بها  1/135و نسهبت کهای دو بهه درجهه آزادی
برابر با  2/1و کمتر از مقدار مجاز  3است؛ بنابراين ميتوان گفت مهدل دارای بهرازش قابهل
قبول و از اعتبار الزم برخوردار است.

شکل شماره  .1مدل در حالت اعداد معناداري

شکل بهاال اعهداد و ضهرايب معنهاداری مهدل را نشهان مهيدههد کهه تمهامي ضهرايب
بهدستآمده معنادار شدهاند؛ چراکه همه مقادير  tبزرگتر از  1/91شده است .معناداری ايهن
اعداد نشان دهنده معناداری مدل است و ميتوان گفت که با توجه به مقادير بههدسهتآمهده،
تمامي فرضيات پژوهش تأييد شدهاند.
در مورد فرضيات مربوط به معادالت ساختاری ميتوان نتيجهگيری کرد که بين ارتبهاط
با خدا ،ارتباط با ديگران و ارتباط با خود و سازمان سرآمد ارتباط مستقيم ،مثبت و معناداری
برقرار است.
ارتباط با خدا بر روی سازمان سرآمد تأثير مستقيم ،مثبت و معناداری برابر  1/22دارد.
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ارتباط با خود بر روی سازمان سرآمد تأثير مستقيم ،مثبت و معناداری برابر  1/33دارد.
ارتباط با ديگران بر روی سازمان سرآمد تأثير مستقيم ،مثبت و معناداری برابر  1/41دارد.
با توجه به يافتههای مدل و مقادير  tدر مورد فرضيات مربوط به معادالت انهدازهگيهری
ميتوان گفت که تمامي شاخصها در اندازهگيری متغيرهای پنههان مؤثرنهد؛ و بها توجهه بهه
برآوردهای استاندارد شاخصهای سنجش هرکدام از متغيرهای نهفتهه بهه ترتيهب اهميهت و
سهمشان در سنجش آن متغير به شرح زير است:
آ  :مطلوبيت ستادههای سازمان ( ،)1/31تصهوير سهازمان از ديهد مشهتری
( ،)1/73تصوير جامعه از سازمان ( )1/17و نحوه رفتار بها سهازمانهها و مسهئوالن (،)1/14
دستاوردهای کارکنان ( ،)1/13خدمات برای کارکنان (.)1/11
 :تقوا ( ،)1/33توبه و اسهتغفار ( ،)1/37ايمهان ( )1/32و حرکهت در راه

ط
حق (.)1/73

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

ط

شکيبايي( ،)1/11پرهيز از خشم ( )1/15و ميانهروی (.)1/13
ط

گ

 :عهدم غصهب و خيانهت ( ،)1/35مهربهاني و اخهالق نيکهو (،)1/31

راستگويي و عدم دروغگويي ( ،)1/31عدم عيبجويي ( ،)1/73دوری از بدان و دوستي با
مؤمنان ( ،)1/77مشورت ( ،)1/72سخن گفتن به نرمي و بهحق (.)1/71
جمعبندي

انسان تعالي و کمال را در سطوح مختلف (فردی ،گروهي ،سهازماني و اجتمهاعي) جسهتجو
مي کند .در اين ميان تعالي و سرآمدی سازماني يکي از سطوح مهم و قابل تهأملي اسهت کهه
زمينهساز رشد و توسعه پايدار جوامع است؛ اما آنچه جای بحهث دارد ايهن اسهت تعهالي و
کمال ،از چه طريقي محقق ميشود .طبيعتاً ميتوان مسيرهای مختلفهي را ترسهيم و تعريهف
کرد .آنچه در اين پژوهش پيشنهاد شده ،اين است که بهتر است انسان به مسيری که خداوند
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متعال برای وی ترسيم کرده است آگاهي پيدا کرده و آن را مبنا قرار داده و صراط مستقيم را
جهت تعالي و کمال در پيش بگيرد.
ما در اين پژوهش درصدد بودهايم تا در مهورد تعهالي و سهرآمدی سهازماني ،مهدلي را
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
خبرگان گذاشته شد .سپس با توجه به نتاي بهدستآمده مدل مفهومي تحقيق شامل تعدادی
متغير پنهان و آشکار پيشنهاد شد و در ادامه با استفاده از مهدل معهادالت سهاختاری ،تحليهل
مسير و نرمافزار ليزرل ،مدل پيشنهادی مورد آزمون واقع گرديهد .خروجهي نهرمافهزار نشهان
ميدهد که مدل از برازش قابل قبولي برخوردار است .تمهامي شهاخصهها در انهدازهگيهری
متغيرهای پنهان مؤثرند و بين ارتباط با خدا ،ارتباط با ديگران و ارتبهاط بها خهود و سهازمان
سرآمد ارتباط مستقيم ،مثبت و معناداری برقرار است.
با توجه به مدل پيشنهادی و متغيرهايي که در آن آمده است ميتوان گفت کهه سهازمان
سرآمد با رويکرد اسالمي سازماني است که در آن حقاهلل ،حقالنا
سازمان مسئوليتهای ديني ،اجتماعي و فردی خويش را بر اسا

رعايهت گهردد و افهراد
تعاليم اسهالمي بهه انجهام

ميرسانند؛ بهعبارت ديگر ،در سازمان سرآمد با رويکرد اسالمي افراد بايد ايمان و اعتقاد بهه
اصول دين و ارزشهای اسالمي داشهته و وفهايف خهويش را در برابهر خداونهد بهه انجهام
رسانند .افراد در سازمان سرآمد با رويکرد اسالمي بايد حقالنا

را مورد تأکيد قهرار داده و

ذينفعان سازماني از جمله مشتريان ،عرضهکنندگان ،رقبا ،دولت ،مؤسسات مالي ،اتحاديهههها،
رسانهها ،جامعه و  ...را مورد توجه قرار داده و حق آنها را ادا نمايند .در سازمان سرآمد بها
رويکرد اسالمي حقالنفس بايد مورد توجه و تأکيد قرار گيرد و ذينفعهان درونهي سهازمان از
جمله مديران ،کارکنان و سهامداران به حق مادی و معنوی خود برسند.
سازمان سرآمد با رويکرد اسالمي ،سازماني است کهه دارای افهرادی معتقهد بهه اصهول
اسالماند و فرهنگ اسالمي در آن نهادينه شده و در عمهل افهراد متجلهي اسهت .در سهازمان
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سرآمد با رويکرد اسالمي ،افراد ارتباطات خود را با عناصر مختلف بر اسا
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اصول اسهالمي

شکل داده و مديريت ميکنند .افراد در ارتباط با خدا ،ارتباط بها ديگهران و ارتبهاط بها خهود
نسبت به حقوق و تکاليفشان که برگرفته از تعاليم اسالم است ،آشنايي دارند و بر اسها

آن

عمل ميکنند .در ارتباط با خدا؛ ايمان به خدا ،پرستش خداونهد ،خهدا را شهکر کهردن ،دعها
کردن ،بر خدا توکل کردن ،توبه ،تقوا و پرهيزگارى ،آخرت گرايهي ،برپاداشهتن نمهاز ،روزه،
زکات دادن ،جهاد ،ح  ،امر به معروف و نهي از منکر و  ...مورد انتظار است .در ارتبهاط بها
خود؛ نيکوکاری ،تفکر ،پيروی نکردن هوا و هو  ،عهدم ارتکهاب گنهاه ،صهبر و شهکيبايي،
پاکدامنى ،راستگويي ،خشم خود را فرو بردن ،عدم غرور و  ...انتظار ميرود .در ارتباط بها
ديگران؛ دوری از فلم ،ستم و فساد ،عدالت ،نيکى و احسان ،به زبهان خهوشسهخن گفهتن،
وفاداری ،مشورت ،گذشت ،امانتداری ،عدم عيبجويي ،ريها نکهردن ،انفهاق ،و اصهالح و
سازش دادن ديگران و  ...بايد مدنظر قرار گيرد؛ بهعبهارت ديگهر در جههت ايجهاد سهازمان
سرآمد ارتباط با خدا ،ارتباط ب ا ديگران و ارتباط بها خهود بايهد بهر مبنهای تعهاليم ارزشهمند
اسالمي شکل بگيرد.
یادداشتها

1. excellence
2. organizational excellence
3. delight
4. structural equation models
5. LISREL
)6. scientific software international (SSI
7. latent variable
8. observed variable
9. structural equation models
10. path analysis
11. Swell Wright
12. causal models
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كتابنامه

قرآن کريم .ترجمه محمدمهدی فوالدوند.
آذر ،عادل و سعيد صفری (« ،)1333مدلسازی تعالي سازماني با رويکرد تحليل پوششهي دادههها»،

فصلنامه مدر

علوم انساني ،دوره  ،3ش ،2تابستان.

امههامي ،مصههطفي و عبههدالغني رسههتگار (« ،)1337فرهنههگ سههازماني مههديران از ديههدگاه قههرآن و
نه البالغه» ،راهبرد ،سال اول ،ش ،2زمستان.
انصاری ،محمداسماعيل و محمد شاکر اردکاني (« ،)1392اخالق کار اسهالمي و تعههد سهازماني در
ميان کارکنان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان» ،مجله ايراني اخالق و تاريخ پزشکي ،دورة ششهم،
ش ،2خرداد.
بيکزاد ،جعفر و بهبودی ،امير ( ،)1333بررسي ميزان مشتریمحور بودن بهر اسها

شهاخصههای

مدل تعالي سهازماني ( EFQMمطالعهه مهوردی :شهعب مؤسسهه مهالي و اعتبهاری مههر اسهتان
آذربايجان شرقي) ،فصلنامه مديريت صنعتي ،دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحهد
سنندج ،سال چهارم ،ش ،9پاييز.
پورعزت ،علياصغر (« ،)1391ادارة سالم به روايت نه البالغه» ،فصلنامه النه  ،ش ،31تابستان.
حسني ،محمد؛ حيدریزاده ،زهرا و ابوالفضل قاسمزاده عليشهاهي (« ،)1391بررسهي نقهش و تهأثير
اخالق اسالمي کار و فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان دانشگاه شهيد
چمران اهواز» ،مديريت اسالمي ،سال  ،21ش ،2پاييز و زمستان.
خداداد بناب ،فاطمه (« ،)1392رموز مديريت موفق از ديدگاه قرآن» ،پايهاننامهه کارشناسهي ارشهد،
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان.
رازيني ،روحاهلل (« ،)1339طراحي و تبيين مدل جامع تعالي سازماني بر اسها
رساله دوره دکتری ،دانشگاه تربيت مدر .

رويکهرد اسهالمي»،

سرايداريان ،حميد ( ،)1331در مسير سرآمدی :آموزش تعالي سازماني ويژه کارکنان ،اصفهان :قاصد
سحر ،چاپ اول.
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سعادت ،اسفنديار و صادقي ،منصهور (« ،)1334طراحهي و تبيهين مهدلي بهرای زمينههسهازی بهرای
خالقيت در مؤسسات پژوهشي کشور (حوزه علوم ،تحقيقات و فناوری)» ،دانشور رفتهار ،سهال
دوازدهم ،ش ،14دیماه.
سلطاني ،محمدرضا (« ،)1391تحليل وضعيت و طراحي الگوی مطلوب فرهنهگ سهازماني يکهي از

سازمانهای نيروهای مسلا مبتنهي بهر مبهاني دينهي و ارزشههای انقهالب اسهالمي» ،مهديريت
اسالمي ،سال  ،21ش ،1بهار و تابستان.
شريعت ،حسين ( « ،)1379بررسهي تطبيقهي مهديريت اسهالمي بهه مهديريت در مکاتهب کالسهيک،
نئوکالسيک و اقتضايي» ،پاياننامه دوره کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمان.
شهرام ،وحيد ( « ،)1333ارائه مدل تعالي فهرد در سهازمان بها توجهه بهه تعهاليم اسهالم» ،پايهاننامهه
کارشناسي ارشد ،دانشگاه امام صادق(ع).
طبرسا ،غالمعلي؛ هادیزاده ،اکرم و عبدالعلي کشتهگر (« ،)1339ارائه مدلي برای تبيين عوامل مهؤثر
بر رفتار شهروندی سازماني» ،چشمانداز مديريت دولتي ،ش ،1بهار.
عترت دوست ،محمد (« ،)1391الزامات مهديريت کيفيهت و ارتقهای بههرهوری در سهازمان نيهروی
انتظامي از نگاه آيات و روايات» ،دوماهنامه توسعه انساني پليس ،سال هشتم ،ش ،33آذر و دی.
فرهنگي ،علياکبر؛ مهرگهان ،محمدرضها و دامغانيهان ،حسهين (« ،)1391عوامهل مهؤثر بهر رهبهری
خدمتگزار از ديدگاه مديران» ،چشمانداز مديريت دولتي ،ش ،5بهار.
فيض پور ،مجيد (« ،)1391تأثير ارزش های اسالمي بهر تعهالي سهازماني (مطالعهه مهوردی :شهرکت
پااليش گاز شهيد هاشمينژاد)» ،پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه سيستان و بلوچستان.
کالنتری ،خليل ( ،)1333مدلسازی معادالت ساختاری در تحقيقات اجتمهاعي -اقتصهادی ،تههران:
فرهنگ صبا ،چاپ اول.
لطيفي ،ميثم (« ،)1339انضباط تعاليبخش کارکنان :رويکردی اسالمي به مفهوم انضباط در سهازمان،

با رويکردی کيفي و با استفاده از روش گونهشناسي و روش تدبر در آيات قرآن کريم» ،انديشهه
مديريت راهبردی ،سال چهارم ،ش ،1بهار و تابستان.
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ملکي ،محمدرضا و ايزدی ،احمدرضا (« ،)1337مقايسهه نتهاي در دو بيمارسهتان تهأمين اجتمهاعي
تهران بر اسا الگوی تعالي سهازماني» ،مجلهه علمهي دانشهگاه علهوم پزشهکي قهزوين ،سهال
دوازدهم ،ش( 2پيدرپي  ،)47تابستان.
مؤمني ،منصور ( ،)1339تحليل دادههای آماری با استفاده از  ،SPSSبا همکاری علهي فعهال قيهومي،
تهران :کتاب نو ،چاپ سوم.
ميرحيدری ،اشرف (« ،)1339جايگاه تعهد ،وجدان کاری ،همت و کار مضاعف در توسعه و تعهالي
سازماني ،با تأکيد بر نگرش اسالم» ،فصلنامه راه تربيت ،ش ،12پاييز.
ميرسپاسي ،ناصهر؛ طلهوعي اشهلقي ،عبها ؛ معمهارزاده ،غالمرضها و پيهدايي ،ميرمههرداد (،)1339

«طراحي مدل تعالي منابع انساني در سازمانهای دولتي ايران با استفاده از فن دلفي فازی» ،مجله
پژوهشهای مديريت ،ش ،37زمستان.
نادری ،عليرضا (« ،)1377طراحي و تبيين الگوی رفتار بهره ور بر مبنای پايبندی به احکهام عبهادی-
اخالقي اسالم» ،رساله دوره دکتری ،دانشگاه تربيت مدر .
نخعينژاد ،مهدی ( « ،)1331مروری بهر مفهاهيم و چگهونگي تعهالي سهازمان در نيهروی انتظهامي»،
دوماهنامه توسعه انساني پليس ،سال چهارم ،ش ،12مرداد و شهريور.
هومن ،حيدرعلي ( ،)1333مدليابي معادالت ساختاری با کاربرد نرمافهزار ليهزرل (بها اصهالحات)،
تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سهمت) ،مرکهز تحقيهق و توسهعه
علوم انساني ،چاپ سوم.
يوسف ،درويش (« ،)1332تعهد سازماني؛ پل ارتباط بهين اخهالق کهار اسهالمي و نگهرشههايي در
جهت نيل به تغيير سازماني» ،ترجمه سيد جالل حسهيني ،تحهول اداری ،ش  33و  ،39زمسهتان
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