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چکیده:
اين  در  ما  است.  اسالمي  رويکرد  با  متعالي  سازمان  الگوي  ارائه  پژوهش  اين  هدف 
پژوهش الگوي سازمان متعالي با رويکرد اسالمي  را از ديدگاه قرآن و نهج البالغه ارائه 
مي كنيم. ابتدا عناصر تعالي از قرآن و نهج البالغه استخراج شده است. در ادامه هر عنصر 
بر اساس قرآن و نهج البالغه مورد تحليل قرار گرفته است. پس از تلخيص مباحث و 
مورد  پژوهش  است. روش  پژوهش طراحي شده  مفهومي   الگوی  دسته بندي عناصر، 
استفاده توصيفي و همبستگي است. جامعه آماري پژوهش موسسات آموزش عالي شهر 
مشهد است. براي تجزيه و تحليل آماري داده هاي گردآوري شده از نرم افزارهاي 16.0 
SPSS و LISREL 8.50 استفاده شده است. سه حوزه در مدل سازمان متعالي 
وجود دارد: ارتباط با خدا، ارتباط با ديگران و ارتباط با خود. با توجه به تحليل هاي صورت 
الگوی مفهومي   با تحليل عاملي، تحليل مسير و مدل يابي معادالت ساختاري  گرفته 

پژوهش مورد تاييد قرار گرفته است. 

کلیدواژه�ها:��اسالم، قرآن، نهج البالغه، تعالي سازماني، مدل معادالت 
ساختاري.
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ارائه الگوي سازمان متعالي با تاکيد بر رويكرد اسالمي  )مورد مطالعه: 
موسسات آموزش عالي شهر مشهد(

مقدمه

يكي از مهم ترين اهداف بشر دستيابي به كمال و تعالي است و در جوامع مختلف انساني به 
روش ها و سبک و سياق هاي مختلف در اين جهت تالش هايي صورت مي گيرد. به گونه اي كه حتي 
انديشمندان و پژوهشگران مختلف سعي كرده اند در اين زمينه مدل هايي را طراحي و تبيين كنند. 
يكي از مهم ترين جنبه هايي كه مطمح نظر نظريه پردازان قرار گرفته است تعالي سازماني است و در 
اين زمينه شاهد مدل هاي مختلفي در مناطق مختلف جهان هستيم. مدل هايي چون جايزه دمينگ 
در ژاپن، طرح جايزه كيفيت و سرآمدي كانادا، مدل كسب وكار جايزه ملي كيفيت مالكوم بالدريج در 
آمريكا، جايزه كيفيت استراليا، مدل جايزه كيفيت اروپا ارائه شده از سوي بنياد اروپايي مديريت كيفيت 
)EFQM(، جايزه كيفيت راجيو گاندي هند و... از آن جمله اند. اما نكته اي كه بايد بدان دقت داشت 

اين است كه تا جايي كه مي توان و تا حد امكان بايد الگويي جامع و كامل و دقيق تدوين شود و از 
آنجا كه ما بر اين اعتقاد هستيم كه اسالم كامل ترين و جامع ترين دين است و نظر به اينكه خداوند 
چون آفريننده انسان است بهتر مي تواند مسير تعالي و كمال را به انسان بنمايد، بنابراين در ايران و 
كشورهاي اسالمي  بايد با رجوع به اسالم و منابع مختلف اسالمي  در جهت تدوين الگويي جامع در 
اين زمينه اقدام شود. در اين پژوهش قصد داريم با رجوع به منابع اسالمي  و بهره گيري از آيات شريفه 
قرآن كريم و خطبه ها، نامه ها و حكمت هاي نهج البالغه در حد بضاعت و توان به ارائه الگوي سازمان 

متعالي با رويكرد اسالمي  بپردازيم. 

مباني نظري

مفهوم تعالي1 و تعالي سازماني2

امروزه، كسب وكار جهاني براي سازمان هايي كه آرزوي دستيابي به موفقيت و نيل به رسالت هاي 

1. Excellence
2. Organizational excellence
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تبديل شده است. در  از آن  را دارند به يک ميدان رقابتي و حتي خيلي مشكل تر  تعيين شده خود 
بلندمدت و تحقق مقاصدش در  اين راستا تنها اهرم قدرتمندي كه توان سازمان را درحفظ بقاي 
جهت برآورده سازي خواسته هاي ذي نفعان داخلي و خارجي و تعالي سازماني تضمين مي كند، توانايي 
كالبد شكافي و تشريح عملكرد سازماني است و اينكه درك كنيم سازمان ما در راستاي اجراي معيارها 
و اصول تعالي و مديريت كيفيت در سطح جهاني از چه جايگاهي برخوردار است و موضع ضعف و قوت 

آن از چه عواملي نشات مي گيرد )شكاري و چراغي شامي، 1389(.
مفهوم كيفيت از سال هاي دور  وجود داشته و در طول زمان تكامل يافته است. در اوايل قرن 
بيستم كيفيت به معناي بازرسي محصوالت براي اطمينان از تحقق معيارها و استانداردها بوده است. در 
دهه 1940 در طول جنگ جهاني دوم كيفيت از نظر ماهيت، آماري بوده است. روش هاي نمونه گيري 
آماري براي ارزيابي كيفيت استفاده مي شد و نمودارهاي كنترل كيفيت براي نظارت بر فرآيند توليد به 
كار مي رفت. در دهه 1960 به كمک انديشمندان كيفيت، اين مفهوم معناي گسترده اي يافت و كيفيت 
به عنوان پديده اي تلقي مي شد كه كل سازمان و نه فقط فرآيند را در بر مي گرفت. همه ي بخش ها 
پايين سهيم بودند و كيفيت به عنوان  مسوول كيفيت محصوالت بودند و همه در هزينه كيفيت 

مفهومي به شمار مي آمد كه سازمان را تحت تاثير قرار مي داد )حسن زاده ثمرين و مقيمي، 1389(.
سودآوري درگرو دستيابي سازمان هاي توليدي و خدماتي به مزيت رقابتي است. مزيت رقابتي 
بايد از درون سازمان شروع شود و ادامه يابد. براي صادرات پايدار و سودآوري ابتدا بايد محيط و 
بازار را شناسايي و با خلق بازارهاي جديد در جهت جذب آنها اقدام كرد. براي رقابتي كردن سازمان 
راهكارهاي مختلفي وجود دارد كه يكي از اين سازوكارها كه در كالس جهاني به رقابت منجر مي شود 
استقرار مدل سرآمدي و تعالي در سازمان است. مدل سرآمدي به دو طريق به مزيت رقابتي سازمان 
كمک مي كند. يكي از طريق توانمندسازها كه عمدتا مربوط به درون سازمان است و در مقوله هايي 
نظير رهبري، منابع انساني، خط مشي ها و منابع و فرآيندها، بستر رقابتي شدن و سودآوري را فراهم 
مي سازد. و ازطرف ديگر تاثير و نتايج توانمندسازها را در ابعاد كاركنان، مشتري، جامعه و نتايج كليه 

عملكرد ها مورد سنجش و اصالح قرار مي دهد )سلطاني، 1385(.
امروز بيشتر كشورهاي دنيا با تكيه بر اين مدل ها جوايزي را در سطح ملي و منطقه اي ايجاد 
كرده اند كه محرك سازمان ها و كسب وكار در تعالي، رشد و ثرو ت آفريني است. مدل هاي تعالي با محور 
قرار دادن كيفيت توليد  )كاال يا خدمات( و مشاركت همه اعضاي سازمان مي تواند رضايت مشتري را 
جلب و منافع ذي نفعان را فراهم كرده و در عين حال يادگيري فردي و سازماني را با تكيه بر خالقيت 

و نوآوري تشويق و  ترويج كند )دل قوي، 1386(.
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مدل تعالي سازماني، به عنوان ابزاري قوي براي شناخت نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود 
سازمان ها شناخته شده و به عنوان يک چارچوب منسجم و به هم تنيده مي تواند سيستم مديريتي 
سازمان ها را همچنين تعريف كند، و مديران را در به كارگيري تكنيک هاي مديريتي ياري دهد. در اين 
ميان، مدل هاي تعالي سازماني به عنوان يک ابزار و تكنيک فراگير و با نگرش جامع به تمامي  زواياي 
سازمان به كمک مديران مي آيند تا ميزان موفقيت هاي خود را در اجراي برنامه ها در مقاطع زماني 
مختلف مورد ارزيابي قرار دهند. منظور از تعالي يعني عملكرد برجسته در مديريت سازمان و دستيابي 
به نتايج بر اساس مفاهيم بنيادين كه شامل نتيجه گرايي، تمركز بر مشتري، رهبري و ثبات هدف، 
فرآيندها و واقعيت ها، مشاركت كاركنان، بهبود مستمر و نوآوري، مشاركت هايي كه براي هر دو طرف 

سودمندند و مسووليت هاي اجتماعي است )دلوي و ابزري، 1388(.
با توجه به بار ارزشي كلمه برتري مي توان آن را پاسخي منطقي به يكي از نيازهاي اساسي 
سازمان يعني رقابت بر شمرد. برتري رقابتي نه تنها تابعي از افزايش عملكرد و سود آوري است، بلكه 
تابعي از توانايي سازمان در تغييرات محيطي، نظير تغييرات در نيازهاي مشتريان، مهارت هاي رقبا، 
روحيه افراد و شرايط كسب وكار است. روي آوردن به نوآوري و خلق محصوالت و خدمات جديد، شرط 
الزم براي رقابت در محيط در حال تغيير موسسات ذكر شده است. در مسير تعالي سازمان اهميت 
تعهد سازماني و مديريت، لزوم توجه به مشتري، در پيش گرفتن رفتارهايي كه مبتني بر همكاري و 
تشريک مساعي باشد، بهبود بخشيدن به چارچوب هاي اندازه گيري شاخص هاي مهم عملكرد و مرتبط 
كردن آن با هدف  گذاري و  تراز يابي، ضرورت تلفيق كردن بازخورد حاصل از نظر سنجي از كاركنان و 
مشتريان با عمل و برنامه ريزي كسب وكار و فرصت كسب مالكيت بهبود فرآيند از عوامل مهمي  است 
كه بايد مد نظر قرار گيرد. رمز موفقيت و كاميابي صرفا در داشتن سرمايه هايي از قبيل ثروت، قدرت، 
مقام و شهرت يا داشتن علم نيست بلكه در نحوه استفاده از آنها از طريق ارتباط و تفاهم صحيح با 
مردم، محبت، مهرورزيدن به آنها و تقسيم علم، دانش و ثروت خود با ديگران است )موسي خاني، 

گرامي  و حضرتي، 1389(.
نتايج به دست آمده از يک نظرسنجي كه از رهبران منابع انساني در سال 2006 انجام شده 
نشان داد يكي از موارد داراي پايين ترين امتياز اثربخشي، عمليات منابع انساني در آموزش رهبران 
كسب وكار در مورد كيفيت تصميم گيري سرمايه انساني خود بود. به نظر مي رسد يكي از داليل اينكه 
استعداد تصميم گيري داراي كيفيت متوسط  است اين است كه سيستم هاي منابع انساني هنوز به طور 
 Boudreau & Ziskin,( موثر و تكامل يافته به رهبران براي بهبود اين تصميمات كمک نمي كند
2011(. يكي از روش هايي كه مدل تعالي سازماني را تعريف مي كند بها دادن به خالقيت كاركنان 
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است. مدل هاي تعالي سازماني به عنوان يک ابزار فراگير و با نگرش جامع به تمامي  زواياي سازمان ها 
به كمک مديران مي آيند تا آنها را در شناخت دقيق تر سازمان ياري كنند. اين مدل ها براي سنجش 
و مقايسه عملكرد سازمان ها همچنين به كار مي روند و ضمن اينكه يک سازمان را قادر مي سازند تا 
ميزان موفقيت هاي خود را در اجراي برنامه ها در مقاطع زماني مختلف مورد ارزيابي قرار دهد، نقاط 
قوت و ضعف خود را شناسايي و پروژه هايي را تعريف و به سمت تعالي حركت كند )جعفري قوشچي، 
1384(. مطالعات نشان مي دهد تنوع با تعالي سازگار است بنابراين تعالي حد زيادي از انعطاف پذيري 
و نوآوري در سطح محلي و افزايش يكپارچه سازي تمام فعاليت ها را در جهت بازار تعميم يافته اجازه 
مي دهد. تعالي است كه در نتيجه اصل يكپارچه سازي اجازه مي دهد تا تنوع قابل تحمل باشد بدون 

.)Urciuoli, 2003( اينكه آن را براي وحدت سيستم تهديد بداند
با وجود كاربرد گسترده اين واژه )تعالي( در سازمان ها، تاكنون تعاريف منسجم و جامعي از واژه 
تعالي در ادبيات مديريت ارائه نشده است. هر چند پژوهشگران زيادي در اين زمينه اقدام به پژوهش 
كرده و مدل هاي گوناگوني همچنين ارائه شده اما به نظر مي رسد جايگاه يک تعريف علمي  در اين 
زمينه خالي است . آنچه اغلب بر آن اتفاق نظر وجود دارد اين است كه تعالي در تداوم مسير كيفيت 
بوده و آن را تكميل كرده است )Smith, 2006(. هر چند )Doll & Williams )2000 معتقدند واژه 
تعالي نه تنها تداوم مسير كيفيت نيست بلكه نقطه انحرافي آن همچنين محسوب مي شود و لباس 
جديدي بر پيكره الگوهاي سنتي كيفيت به شمار مي آيد. )Davies & Hides )2000 معتقدند كيفيت 
مانند چشم يک بيننده بوده و تعالي بينشي است كه در پس آن قرار داشته و افق هاي دوردست را  
ترسيم مي كند. حاجي ميرعرب )1383( با يک رويكرد زيبايي شناختي به تعالي پرداخته و آن را در 
ايجاد تعادل و كسب كمال در سه حوزه علم )دانايي و حقيقت(، هنر )زيبايي( و اخالق )نيكي( تعريف 
كرده در حالي كه ميرسپاسي )1388( تعالي را نقطه كمال سازمان ها تلقي نكرده و گامي  ديگر تحت 
عنوان تمدن سازماني را در مسير تكامل مفهوم تعالي در سازمان ها  ترسيم كرده و آن را در ايجاد 
تعادل منطقي در بوروكراسي، تكنوكراسي و دموكراسي سازماني تعريف كرده است. با وجود اشتراك 
مفهومي  زيادي كه ميان كيفيت و تعالي وجود دارد )Weston )2009 معتقد است تعالي نه تنها برآورد 
نيازهاي مشتري بلكه فرا رفتن از انتظارات مشتري همچنين هست. در تعريفي ديگر تعالي عبارت 
 Moullin,( است از برآورد كامل نيازهاي ذينفعان با كمترين هزينه سازماني و باالترين سطح كيفيت
كامل  برآورد  اقدامي  راهبردي جهت  و  رويكردي مستمر  را يک  تعالي  اسميت همچنين   .)2002

رضايت مشتريان تعريف كرده است. با مروري بر تعاريف فوق مي توان چند ويژگي محوري بر مفهوم 
تعالي برشمرد كه از مهم ترين آنها مي توان به برآورد كامل نيازهاي ذي نفعان، استمرار در حفظ رضايت 
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و خشنودي مشتريان و فرا رفتن از حد انتظارات آنها اشاره كرد )ميرسپاسي، طلوعي اشلقي، معمارزاده 
و پيدايي، 1389(. 

تعالي در لغت به معني بلندشدن و برتر شدن است و تعالي سازماني به معناي تعهد سازماني به رشد 
و توسعه پايدار و دائمي  شركت در جهت كسب رضايت مشتري و افز ايش مستمر سودآوري شركت در 
يک محيط ملي فراگير و حمايت كننده است. تعالي سازماني تابع شرايط خاص، فرهنگ، محيط داخلي 
و خارجي و كسب و كار، ويژگي نيروي انساني سازمان، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدهايي 
است كه سازمان را دربرگرفته است. در يک كالم، مسير برتري و تعالي سازماني، شناسايي، تشخيص، 

توسعه و گسترش موفقيت در يک سازمان است )نخعي نژاد، 1386(.

مفهوم و ماهيت سازمان متعالي

سازمان هاي متعالي، آنهايي هستند كه تالش مي كنند ذي نفعان شان از آنچه به دست مي آورند 
و نحوه به دست آوردن شان رضايت داشته باشند و اطمينان دارند كه نتايج به دست آمده در آينده 
همچنين وجود خواهد داشت. در سازمان متعالي، تلقي و برداشت مشتريان از سازمان شناسايي شده 
و با استفاده از نشانگرهايي سعي در تامين رضايتمندي آنها دارد. رضايت مشتري عامل كليدي در 
شكل گيري تمايل خريد آتي مشتريان به شمار مي رود. همچنين مشتريان راضي به احتمال زياد از 
تجربه خوب شان نزد ديگران صحبت خواهند كرد. مفاهيم بنيادين سرآمدي، مفاهيمي  هستند كه اين 
مدل بر آنها بنا شده است و در واقع پايه و اساس مدل هستند. اين مفاهيم برگرفته از اعتقادات و 
باورهاي محوري شركت ها و سازمان هاي سرآمد قرن بيستم هستند؛ سازمان هايي كه در عمل و با باور 
به اين مفاهيم، شركت هايي ساخته اند كه در تاريخ كسب وكار ماندگار شده اند. در مدل EFQM  اين 
مفاهيم بنيادي عبارتند از: نتيجه گرايي، مسووليت اجتماعي شركت، رهبري و ثبات در مقاصد، مديريت 
مبتني بر فرآيندها و واقعيت ها، توسعه و مشاركت كاركنان، يادگيري، نوآوري و بهبود مستمر، توسعه 

شراكت ها و مشتري مداري )بيک زاد و بهبودي، 1388(. 
سازمان متعالي به سازماني گفته مي شود كه كيفيت خروجي هاي آن مورد رضايت مشتريان، 
متعالي  سازمان  باشد.  داشته  قرار  جامعه  و  تامين كنندگان  سهامداران،  كاركنان،  مصرف كنندگان، 
سازماني است كه پس از مرحله شناخت، فرآيند رسيدن به وضع مطلوب در آن شناسايي و اجرا مي  شود 
)دفتر مطالعات راهبردي، 1389(. سازمان هاي متعالي، نياز و انتظار ذي نفعان خود را اندازه گيري كرده و 
از آن فراتر مي روند. تجارب و تصور ذي نفعان را مشعوف نسبت به خودشان برآورد مي كنند و عملكرد 
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ديگر سازمان ها را در اين خصوص مشاهده و بازنگري مي كنند )ملكي و ايزدي، 1387(. سرآمد شدن 
يک سازمان فرآيند پيوسته اي  است كه با برنامه ريزي و هدفگذاري آغاز مي شود و در طول مسير 
با ارزيابي هاي مداوم و استفاده از اهداف از پيش تعيين شده نواقص و نارسايي ها مشخص شده و 

با اصالحات الزم، حذف موانع و تقويت نقاط قوت انجام مي شود )دفتر مطالعات راهبردي، 1389(.
به نظر مي رسد سازمان متعالي با رويكرد اسالمي  سازماني است كه در آن حق اهلل، حق الناس و 
حق النفس رعايت شود. به عبارت ديگر در سازمان متعالي با رويكرد اسالمي  افراد بايد ايمان و اعتقاد 
به اصول دين و ارزش هاي آن داشته باشند و وظايف خويش را در برابر خداوند به انجام رسانند. افراد 
در سازمان متعالي با رويكرد اسالمي  بايد حق الناس را مورد تاكيد قرار داده و ذي نفعان سازماني از 
جمله مشتري، عرضه كننده، رقبا، دولت، موسسات مالي، اتحاديه ها، رسانه ها و... را مورد توجه قرار داده 
و حق آنها را ادا كنند. در سازمان متعالي با رويكرد اسالمي  حق النفس بايد مورد توجه و تاكيد قرار گيرد 
و ذي نفعان دروني سازمان ازجمله مديران، كاركنان و سهامداران به حق مادي و معنوي خود برسند. 

جدول 1: تعاريف تعالي سازماني و سازمان متعالي

تعريفسالنويسنده

1384جعفريقوشچي

درتشريحمدلتعاليسازمانيEFQM،جانرابرتزمديراجراييادارهپستبريتانيا
ودبيرکلسابقميگويد:»راهکارهاييکهبهسازماناجازهميدهدتابهرضايت
متعادلذينفعان)مشتريان،کارکنان،جامعهوسهامدارانيادولت(دستيابدبه

طوريکهاحتمالموفقيتدرازمدتافزايشيابد.

1386نخعينژاد
تعاليسازمانيبهمعنايتعهدسازمانيبهرشدوتوسعهپايدارودائميشرکتدر
جهتکسبرضايتمشتريوافزايشمستمرسودآوريشرکتدريکمحيطملي

فراگيروحمايتکنندهاست.

1386سرايداريان

سرآمدي،عملکردبرجستهدرمديريتسازمانودستيابيبهنتايجبراساسمفاهيم
بنياديناستکهشاملنتيجهگرايي،تمرکزبرمشتري،رهبريوثباتهدف،فرآيندها
وواقعيتها،مشارکتکارکنان،بهبودمستمرونوآوري،مشارکتهاييکهبرايهردو

طرفسودمندندومسووليتهاياجتماعياست.

1387ملکيوايزدي
سازمانهايمتعالي،نيازوانتظارذينفعانخودرااندازهگيريکردهوازآنفراتر
ميروند.تجاربوتصورذينفعانرامشعوفنسبتبهخودشانبرآوردميکنندو

عملکردديگرسازمانهارادراينخصوصمشاهدهوبازنگريميکنند.

1388دلويوابزري

منظورازتعالييعنيعملکردبرجستهدرمديريتسازمانودستيابيبهنتايجبر
اساسمفاهيمبنيادينکهشاملنتيجهگرايي،تمرکزبرمشتري،رهبريوثباتهدف،
فرآيندهاوواقعيتها،مشارکتکارکنان،بهبودمستمرونوآوري،مشارکتهايیکه

برايهردوطرفسودمندندومسووليتهاياجتماعياست.
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1388بيکزادوبهبودي
سازمانهايمتعالي،آنهاييهستندکهتالشميکنندذينفعانشانازآنچهبهدست

ميآورندونحوهبهدستآوردنشانرضايتداشتهباشندواطميناندارندکهنتايجبه
دستآمدهدرآيندههمچنينوجودخواهدداشت.

موسيخاني،گراميو
1389حضرتي

باتوجهبهبارارزشيکلمهبرتريميتوانآنراپاسخيمنطقيبهيکيازنيازهاي
اساسيسازمانيعنيرقابتبرشمرد.برتريرقابتينهتنهاتابعيازافزايشعملکرد
وسودآوري،بلکهتابعيازتواناييسازماندرتغييراتمحيطي،نظيرتغييراتدر

نيازهايمشتريان،مهارتهايرقبا،روحيهافرادوشرايطکسبوکاراست.

دفترمطالعات
1389راهبردي

سازمانمتعاليبهسازمانيگفتهميشودکهکيفيتخروجيهايآنموردرضايت
مشتريان،مصرفکنندگان،کارکنان،سهامداران،تامينکنندگانوجامعهقرارداشته

باشد.سازمانيمتعالياستکهپسازمرحلهشناخت،فرآيندرسيدنبهوضعمطلوب
درآنشناساييواجراميشود.

Ritchie&Dale2000

تعاليکسبوکارموجبميشودتابهنيازهايمشتريانوسهامدارانپاسخدهيموبه
اهدافسازمانينائلآييم.تعاليکسبوکاربهعنوانيکفرآيندطوالنيمدتدرنظر

گرفتهميشودوبهمسائلکليديراهبردیمانندتوسعهفرآيندهايهستهايعملکردي
مربوطاستتابتوانيمبهترينباشيموکارمردمرابهترانجامدهيمودرجهتارائه

خدماتبهمشتريان،يکچارچوبکيفيتايجادکنيم.

Urciuoli2003

تنوعباتعاليسازگاراستبنابراينتعاليبايکدرجهزياديازانعطافپذيريو
نوآوريدرسطحمحلي،افزايشيکپارچهسازيتمامفعاليتهارادرجهتبازار

تعميميافتهاجازهميدهد.تعالياستکهدرنتيجهاصليکپارچهسازياجازهميدهد
تاتنوعقابلتحملباشدبدوناينکهآنرابرايوحدتسيستمتهديدبداند.

Jankalova2013

تعاليکسبوکاربيشازيکنظريهصرفويايکراهنماست.يکروشمهماقدام
درکلمنطقهمديريتشرکتوفرآيندبهبودمستمرتماميجنبههايمهمافرادمربوط
بهگروهاست.عاملتداومدربهبودفرآيندورضايتکسانياستکهسطحدستيابي

بهتعاليکسبوکارراتعيينميکنند.

روش پژوهش

اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر ماهيت، پيمايشي- تحليلي و مبتني بر مدل معادالت 
ساختاري )SEM(  است. جامعه پژوهش، موسسات آموزش عالي شهر مشهد است. طبقه بندي اي 
از:  كه براي جامعه مورد بررسي يعني موسسات آموزش عالي شهر مشهد صورت گرفت عبارتند 
دانشگاه آزاد اسالمي  واحد مشهد، دانشگاه پيام نور مركز مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه 
علوم پزشكي مشهد، دانشگاه بين المللي امام رضا )ع(، جهاد دانشگاهي مشهد، موسسه آموزش عالي 
بهار، موسسه آموزش عالي  خردگرايان مطهر، موسسه آموزش عالي عطار، موسسه آموزش عالي 
خراسان و موسسه آموزش عالي اسرار. با توجه به طبقه بندي صورت گرفته، نمونه گيري به صورت 

تعريفسالنويسنده

ادامه جدول 1: تعاريف تعالي سازماني و سازمان متعالي
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طبقه اي تصادفي صورت گرفت. 
پس از انجام محاسبات با استفاده از نرم افزار SPSS 16.0 و دريافت خروجي مي توان گفت از آنجا 
که مقدار شاخص KMO برابر 0/905 )نزديک به يک( است، تعداد نمونه براي تحليل عاملي کافي 
است. همچنين مقدار sig آزمون بارتلت، کوچک تر از پنج درصد است که نشان مي دهد تحليل عاملي 

براي شناسايي ساختار مدل عاملي مناسب است.
در اين پژوهش جهت گردآوري اطالعات از ابزارها و روش هاي مختلفي چون روش هاي کتابخانه اي 
)استفاده از کتب، پايان نامه ها و نشريات(، روش هاي رايانه اي )الف- بهره گيري از نرم افزارهاي مختلف 
و از جمله نرم افزارهاي اسالمي  و آماري، ب- استفاده از شبکه جهاني( و روش هاي ميداني )مشاهده 

و پرسشنامه( استفاده شده است. 
و  قرآن  تعالي،  به  مربوط  )مباحث  پژوهش  پيشينه  ابتدا  داده ها  گردآوري  ابزار  طراحي  براي 
نهج البالغه( مورد بررسي واقع شد و شاخص هاي مربوط به متغيرهاي پژوهش شناسايي شد و در 
مرحله بعد با تشکيل پنل دلفي اين شاخص ها در معرض نظرخواهي خبرگان گذاشته شد و با توجه 
به نظريات خبرگان به طراحي پرسشنامه اي با 63 پرسش بر اساس طيف ليکرت پنج گزينه اي اقدام 
شد. به منظور ارزيابي روايي، پرسشنامه در اختيار تعدادي از استادان رشته مديريت قرار گرفت. براي 
بررسي پايايي تعدادي پرسشنامه توزيع شد که با جمع آوري 20 پرسشنامه به محاسبه آلفاي کرونباخ 
با استفاده از نرم افزار SPSS 16.0  اقدام شد. خروجي آلفاي کرونباخ را برابر با 0/962 نشان مي دهد، 

بنابراين مي توان گفت پرسشنامه از پايايي خوبي برخوردار است. 
 LISREL و  SPSS 16.0 داده هاي جمع آوري شده در اين پژوهش با استفاده از نرم افزارهاي
8.50 مورد تحليل قرار گرفته است. از نرم افزار SPSS 16.0 براي ورود و کدگذاري داده ها و انجام 

محاسباتي از جمله محاسبه آلفاي کرونباخ و شاخص KMO استفاده شد. 
است. مدل يابي  معادالت ساختاري  بر مدل يابي  مبتني  پژوهش  اين  اشاره شد  همان گونه که 
معادالت ساختاري)SEM(1 يکي از آخرين دستاوردهاي آماردانان در اين برهه از زمان، و از جمله 
مدل هاي آماري براي بررسي روابط خطي ميان متغيرهاي مکنون )مشاهده نشده( و متغيرهاي آشکار 
)مشاهده شده( است. از طريق اين فنون است که پژوهشگران مي توانند ساختارهاي فرضي را، که به 
گونه کلي مدل )و با دقت کمتري( مدل هاي علي ناميده مي شود، رد يا انطباق آنها را با داده هاي 
غير آزمايشي تاييد کنند. اما اين فنون تنها محدود به روش هاي غير آزمايشي نيست و پژوهشگران آنها 

1. Structural Equation Models 
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را براي مدل سازي داده هاي آزمايشي همچنين به كار مي برند )هومن، 1388(. 
برنامه LISREL به منظور تخمين و آزمون مدل هاي معادالت ساختاري )معروف به SEM( و 
بررسي و تحليل روابط خطي بين متغيرهاي نهفته و متغيرهاي آشكار )مشاهده شده( به كار مي رود. اين 
برنامه همبستگي و كوواريانس هاي ميان متغيرهاي اندازه گيري شده )آشكار( را براي تخمين مقادير 
بارهاي عاملي، واريانس ها و خطاهاي متغيرهاي نهفته، مورد استفاده قرار مي دهد )كالنتري، 1388(. 
در اين پژوهش براي محاسبه ماتريس واريانس-كوواريانس، تحليل مسير و آزمون الگوی مفهومي 

 پژوهش، از نرم افزار LISREL 8.50 استفاده شده است. 

استخراج ابعاد و عوامل متناسب با سازمان متعالي از قرآن و نهج البالغه

همانگونه كه اشاره شد انسان در جست وجوي كمال و تعالي است و در اين جهت مسيرهاي 
مختلفي را در پيش گرفته است. اما اگر دقيق به موضوع بنگريم و خواسته باشيم مسيري درست را 
در اين زمينه تعريف كنيم مي توان گفت كه خداوند انسان را آفريده است پس او همچنين مي تواند 
مسير تعالي و كمال را براي انسان بيان كند كما اينكه اين كار از طريق فرستادن رسوالن و ارائه اديان 
مختلف صورت گرفته است. در اين ميان ما مسلمانان اعتقاد داريم كه اسالم كامل ترين و جامع ترين 
دين است بنابراين بايد براي كشف مسير تعالي و كمال به دامان اسالم پناه برده و با استفاده از منابع 

مختلف اسالمي  مسير تعالي و كمال انسان را تبيين كنيم. 
بنابراين با توجه به اينكه قرآن و نهج البالغه از مهم ترين منابع اسالمي  به شمار مي آيند در اين 
مقاله درصدد هستيم در جهت تدوين مدل سازمان متعالي از تعاليم ارزشمند آنها بهره گيريم و آنها را 
مبناي تدوين مدل مزبور قرار دهيم. بنابراين در جهت كشف و شناسايي عوامل موثر در شكل گيري 
سازمان متعالي محقق در حد وقت و بضاعتي كه دارد به مطالعه و بررسي آيات قرآن كريم و خطبه ها، 
نامه ها و حكمت هاي نهج البالغه پرداخته و مولفه هاي بسيار زيادي )خصوصاً عواملي كه بيشتر به 
صورت امر و نهي مطرح شده بود( را استخراج و چندين بار مورد طبقه بندي قرار داده كه در نهايت به 

صورت  جدول 2 ارائه شده است:
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جدول 2: عوامل متناسب با سازمان متعالي برگرفته از قرآن و نهج البالغه

نمونههاييازمستنداتشاخصهامتغيرها

ارتباطباخدا

ايمان)بهخدا،نبوتومعاد(،
ستايش،دعاوتوکلبهخدا

)بقره3(،)بقره4(،)بقره25(،)بقره39(،)بقره41(،)بقره62(و...
)خطبه1(،)خطبه2(،)خطبه16(،)خطبه23(،)خطبه24(و...

)بقره194(،)بقره197(،)بقره212(،)آلعمران15(،)آلعمران76(و...پرهيزکاري،تقواوترسازخدا
)خطبه3(،)خطبه16(،)خطبه64(،)خطبه76(،)خطبه83(و...

)آلعمران17(،)آلعمران31(،)آلعمران77(،)آلعمران112(و...درراهخداوراهحقحرکتکردن
)خطبه16(،)خطبه24(،)خطبه64(،)خطبه75(،)خطبه76(و...

توبه،استغفارودرخواستعفو
ازخدا

)آلعمران17(،)آلعمران89(،)آلعمران135(،)النساء17(و...
)خطبه16(،)خطبه28(،)خطبه64(،)خطبه83(،)خطبه93(و...

انجامواجبات،نماز،زکات،روزه،
حج،جهادو...

)بقره،177(،)بقره238(،)بقره277(،)بقره3(،)بقره43(،)بقره83(و...
)خطبه99(،)خطبه113(،)خطبه167(،)خطبه176(،)نامه31(و...

دوريازشيطانوعدمپيروي
شيطان

)بقره208(،)بقره168(،)النساء119(،)الحج4(،)النور21(و...
)خطبه83(،)خطبه151(،)خطبه192(،)نامه55(،)خطبه214(و...

آموختنوفهموتالوت،حفظو
)المزمل20(،)خطبه86(،)خطبه110(،)خطبه121(،)خطبه133(و...عملبهقرآن

ارتباطبا
ديگران

پرهيزازگناه،بدي،ظلم,فتنه
ونفاق

)بقره81(،)النساء31(،)النساء111(،)النساء112(،)االنعام120(و...
)خطبه16(،)خطبه76(،)خطبه83(،)خطبه88(،)خطبه105(و...

)النساء58(،)المائده42(،)النساء135(،)المائده8(،)االنعام152(و...رعايتعدالتوانصاف
)خطبه87(،)خطبه153(،)خطبه192(،)خطبه205(،)خطبه221(و...

)آلعمران159(،)الشوري38(،)نامه31(،)نامه53(،)نامه50(و...مشورتکردن

)النساء58(،)المومنون8(،)المعارج32(،)خطبه193(،)نامه26(و...امانتداريوادايامانت

دوريازبدانورابطهبرقرارکردن
بامومنان

)آلعمران28(،)النساء144(،)المائده57(،)التوبه71(،)التوبه119(و...
)نامه31(،)نامه47(،)نامه53(،)نامه69(،)خطبه86(،)خطبه87(و...

عدمدشمنيوتفرقهوهمتبر
وحدتوهمدلي

)المائده2(،)الحجرات9(،)الحجرات10(،)النساء1(و...
)خطبه16(،)خطبه86(،)خطبه192(،)خطبه193(،)نامه31(و...

)آلعمران134(،)الشوري37(،)خطبه192(،)خطبه193(،)نامه31(و...پرهيزازخشموفروبردنخشم

)خطبه23(،)خطبه86(،)خطبه192(و...عدمحسدوحسادت

)بقره83(،)النساء36(،)االنعام151(،)العنکبوت8(،)لقمان14(و...مهربانيوداشتناخالقنيکو
)خطبه140(،)خطبه153(،)خطبه176(،)خطبه192(و...

بازبانخوشوبهنرميوبحق
سخنگفتن

)بقره83(،)النساء86(،)النساء148(،)الفرقان63(،)العنکبوت46(و...
)خطبه192(،)خطبه193(،)خطبه206(،)نامه31(،)نامه47(و...

عدمعيبجويي،گمانبدبردن
)الحجرات11(،)الحجرات12(،)الهمزه1(،)خطبه140(،)خطبه153(و...وغيبت

حفظحقوقمسلمانان,عدمغصب
)بقره188(،)النساء29(،)النساء30(،)خطبه224(،)نامه26(و...وعدمخيانتبهملت

حفظآبرووبهجاگذاشتننام
)خطبه120(،)نامه69(،)حکمت362(و...نيک

عبرتازگذشتهوبرهمنزدن
)خطبه32(،)خطبه117(،)خطبه153(،)خطبه157(،)خطبه161(و...سنتهايخوبگذشته
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ادامه جدول 2: عوامل متناسب با سازمان متعالي برگرفته از قرآن و نهج البالغه

نمونههاييازمستنداتشاخصهامتغيرها

ارتباطبا
ديگران

پذيرفتناندرزهاوسخنانحکيمانه
)خطبه76(،)خطبه108(،)خطبه214(،)نامه31(،)نامه53(و...وفراگيريعلمودانش

گرايشبهعمومونهبهخواصو
)نامه51(،)نامه53(،)نامه59(،)نامه69(،)نامه76(،)حکمت150(و...توجهبهافرادپايينتر

وفاداري،عدمخيانتونيرنگو
وفايبهعهد

)بقره،177(،)المائده1(،)االنعام152(،)الصف2(،)الصف3(و...
)خطبه41(،)خطبه106(،)خطبه192(،)حکمت155(،)نامه53(و...

ارتباطباخود

)بقره277(،)بقره286(،)بقره25(،)بقره58(،)بقره62(،)بقره82(و...انجاماعمالنيکووصالح
)خطبه23(،)خطبه28(،)خطبه64(،)خطبه76(،)خطبه83(و...

ميانهرويواعتدال،پرهيزازافراط
وتفريط

)بقره190(،)بقره193(،)المائده87(،)طه127(،)المومنون7(و...
)خطبه16(،)خطبه86(،)خطبه127(،)خطبه153(،)خطبه193(و...

عدمهواپرستي،عدمپيروياز
نفسوغلبهبرشهوات

)القصص50(، )الحشر 9(، )التغابن 16(، )النازعات40(، )الفجر27( و...
)خطبه 28(، )خطبه 42(، )خطبه 64(، )خطبه 76(، )خطبه 83( و...

آخرتگرايي،عدمدنياگراييوبه
يادمرگبودن

)االنعام70(،)يونس24(،)هود15(،)ابراهيم3(،)الکهف46(و...
)خطبه28(،)خطبه32(،)خطبه42(،)خطبه45(،)خطبه63(و...

راستگويي،عدمدروغگوييوعدم
ادعايباطل

)بقره42(،)النساء135(،)النساء171(،)المائده77(،)الزخرف86(و...
)خطبه16(،)حکمت150(،)خطبه193(،)نامه48(،)نامه69(و...

انفاقوبخششجانومالدر
راهخدا

)بقره،177(،)بقره195(،)بقره215(،)بقره245(،)بقره254(و...
)خطبه23(،)خطبه90(،)خطبه110(،)خطبه117(،)خطبه142(و...

تفکروتعقل،بهکارگرفتنانديشه
وخرد

)االنعام50(،)االنبياء10(،)المومنون80(،)الفرقان74(،)القصص60(و...
)خطبه83(،)خطبه88(،)خطبه120(،)خطبه153(،)خطبه161(و...

صبروبردباري،شکيباييو
استقامت

)بقره45(،)بقره155(،)بقره،177(،)بقره153(،)آلعمران17(و...
)خطبه76(،)خطبه86(،)خطبه176(،)خطبه192(،)خطبه193(و...

تواضعوفروتنيوعدمغرور
وتکبر

)االسراء37(،)االنبياء90(،)الحج34(،)الحج35(،)المومنون2(و...
)خطبه64(،)خطبه83(،)خطبه121(،)خطبه147(،)خطبه153(و...

عدمريا،يکسانبودندلوزبان
)الماعون6(، )خطبه 83(، )خطبه 176(، )نامه 26(، )نامه 27( و...-گفتاروکردار

)خطبه176(،)خطبه193(،)نامه53(،)خطبه153(و...آيندهنگريودورانديشي

استفادهازفرصتهاوفرصتهاي
)حکمت210(،)حکمت21(،)نامه31(و...نيکراغنيمتشمردن

)خطبه193(،)خطبه220(،)نامه31(،)نامه45(،)حکمت44(و...قناعتوپرهيزازطمعورزي

پرهيزازاسرافومصرفنيکو
)نامه20(،)نامه31(و...ودرست

برنامهريزيونظمدرامورزندگي
)نامه47(،)نامه53(،)حکمت273(،)خطبه153(و...وعدمشتاب

رعايتحاللوحراموکسب
)خطبه151(،)خطبه176(،)خطبه193(،)نامه31(،)نامه53(و...حالل

)نامه31(و...تالشوکوشش

)بقره275(،)بقره278(،)آلعمران130(،)النساء161(و...پرهيزازربا
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الگوی مفهومي پژوهش دربردارنده چهار عامل يا متغير پنهان )Latent Variable( شامل 
سازمان متعالي، ارتباط با خدا، ارتباط با ديگران و ارتباط با خود است و هر كدام از اين متغيرها شامل 

تعدادي شاخص يا متغيرهاي آشكار )Observed Variable( هستند. 
سازمان متعالي شامل پنج شاخص تصوير سازمان از ديد مشتري، مطلوبيت ستاده ها، رضايت 

كاركنان، خدمات براي كاركنان و مشاركت محلي است. 
ارتباط با خدا شامل چهار شاخص ايمان به خدا، ايمان به نبوت، ايمان به معاد و تقواست. 

ارتباط با ديگران شامل هفت شاخص تقوا، دوري از بدان، وحدت و همدلي، عدم عيبجويي، عدم 
غصب و خيانت، گرايش به عموم و حفظ آبرو است. 

شكيبايي،  و  صبر  تعقل،  و  تفكر  نفس،  هواي  از  پرهيز  شاخص  هفت  شامل  خود  با  ارتباط 
آخرت گرايي، آينده نگري، برنامه ريزي و نظم و تالش است. 

شكل1: الگوی مفهومي  سازمان متعالي با رويكرد اسالمي
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فرضيه هاي پژوهش

الف- فرضيه هاي مربوط به معادالت اندازه گيري

شاخص تصوير سازمان از ديد مشتري، مفهوم سازمان متعالي را مي سنجد. 
شاخص مطلوبيت ستاده ها، مفهوم سازمان متعالي را مي سنجد. 
شاخص رضايت كاركنان، مفهوم سازمان متعالي را مي سنجد. 

شاخص خدمات براي كاركنان، مفهوم سازمان متعالي را مي سنجد. 
شاخص مشاركت محلي، مفهوم سازمان متعالي را مي سنجد. 

شاخص ايمان به خدا، مفهوم ارتباط با خدا را مي سنجد. 
شاخص ايمان به نبوت، مفهوم ارتباط با خدا را مي سنجد. 
شاخص ايمان به معاد، مفهوم ارتباط با خدا را مي سنجد. 

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

شاخص دوري از بدان، مفهوم ارتباط با ديگران را مي سنجد. 
شاخص وحدت و همدلي، مفهوم ارتباط با ديگران را مي سنجد. 

شاخص عدم عيبجويي، مفهوم ارتباط با ديگران را مي سنجد. 
شاخص عدم غصب و خيانت، مفهوم ارتباط با ديگران را مي سنجد. 

شاخص گرايش به عموم، مفهوم ارتباط با ديگران را مي سنجد. 
شاخص حفظ آبرو، مفهوم ارتباط با ديگران را مي سنجد. 

شاخص پرهيز از هواي نفس، مفهوم ارتباط با خود را مي سنجد. 
شاخص تفكر و تعقل، مفهوم ارتباط با خود را مي سنجد. 

شاخص صبر و شكيبايي، مفهوم ارتباط با خود را مي سنجد. 
شاخص آخرت گرايي، مفهوم ارتباط با خود را مي سنجد. 
شاخص آينده نگري، مفهوم ارتباط با خود را مي سنجد. 

شاخص برنامه ريزي و نظم، مفهوم ارتباط با خود را مي سنجد. 
شاخص تالش، مفهوم ارتباط با خود را مي سنجد. 
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ب- فرضيه هاي مربوط به معادالت ساختاري

فرضيه اول: ارتباط با خدا بر روي سازمان متعالي تاثير مثبت و مستقيم دارد. 
فرضيه دوم: ارتباط با ديگران بر روي سازمان متعالي تاثير مثبت و مستقيم دارد. 

فرضيه سوم: ارتباط با خود بر روي سازمان متعالي تاثير مثبت و مستقيم دارد. 

يافته هاي پژوهش

تحليل مسير1 كه براي نخستين بار از سوي )Swell Wright )1934 توسعه يافت گسترش 
رگرسيون و در حقيقت، كاربرد رگرسيون چند متغيري در ارتباط با تدوين بارز مدل هاي علي2 است. 
هدف آن به دست دادن برآوردهاي كمي  روابط علي ميان مجموعه اي از متغيرهاست )هومن، 1388(. 
معادالت  مدل هاي  آزمون  و  برآورد  منظور  به  كه  خودكفاست  محصول  يک   LISREL نرم افزار 
ساختاري طراحي و از سوي شركت بين المللي نرم افزار علمي )SSI(3 به بازار عرضه شده است. اين 
نرم افزار با استفاده از همبستگي و كوواريانس بين متغيرهاي اندازه گيري شده، مي تواند مقادير بارهاي 
عاملي، واريانس ها و خطاهاي متغيرهاي مكنون را برآورد يا استنباط كند، و از آن مي توان براي اجراي 
تحليل عاملي اكتشافي، تحليل عاملي مرتبه دوم، تحليل عاملي تاييدي و همچنين تحليل مسير 
)مدل يابي علي با متغيرهاي مكنون( استفاده كرد )هومن، 1388(. بعد از مقدمه اي كه مطرح شد در 
اين قسمت به تحليل مسير و آزمون الگوی مفهومي  پژوهش اقدام شده و يافته ها با استفاده از نرم افزار 

ليزرل به نمايش درآمده و مورد تحليل قرار داده شده است:

1. Path Analysis
2. Causal Models
3. Scientific Software International
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شكل 2: مدل در حالت تخمين غيراستاندارد

 شكل 3: مدل در حالت تخمين استاندارد

پس از انجام اصالحات و دستيابي به مدل نهايي به طور كلي مي توان گفت با توجه به نمودار 
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Q، مقدار RMSEA و ساير مقادير مربوط به برازش، مدل داراي برازش نسبتا خوبي است. مقدار 
RMSEA )0.087( است كه برازش قابل قبولي را نشان مي دهد. نسبت كاي دو به درجه آزادي برابر 

با 2/15 و كمتر از مقدار مجاز سه است. مقدار RMR=0.060 و  SRMR=0.05 نيز برازش نسبتا 
مناسبي را نشان مي دهد. 

شكل 4: مدل در حالت اعداد معناداري

داده هاي  به  توجه  با  گفت  مي توان  است  شده   1/96 از  بزرگ تر   t مقادير  اينكه  به  توجه  با 
جمع آوري شده تمامي فرضيه های پژوهش تاييد مي شود. 

در مورد فرضيه های مربوط به معادالت ساختاري مي توان نتيجه گيري كرد كه ميان ارتباط با 
خدا، ارتباط با ديگران و ارتباط با خود و سازمان متعالي ارتباط مستقيم، مثبت و معناداري برقرار است. 

ارتباط با خدا بر روي سازمان متعالي تاثير مستقيم، مثبت و معناداري برابر 0/15 دارد. 
ارتباط با ديگران بر روي سازمان متعالي تاثير مستقيم، مثبت و معناداري برابر 0/39 دارد. 

ارتباط با خود بر روي سازمان متعالي تاثير مستقيم، مثبت و معناداري برابر 0/48 دارد. 
با توجه به يافته هاي مدل و مقادير t در مورد فرضيه های مربوط به معادالت اندازه گيري مي توان 
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استاندارد  برآوردهاي  به  توجه  با  و  موثرند.  پنهان  متغيرهاي  اندازه گيري  در  تمامي شاخص ها  گفت 
شاخص هاي سنجش هر كدام از متغيرهاي نهفته به ترتيب اهميت و سهم شان در سنجش آن متغير 

به شرح زير است:
سازمان متعالي: مطلوبيت ستاده ها )0/82(، تصوير سازمان از ديد مشتري )0/80(، مشاركت 

محلي )0/71(، رضايت كاركنان )0/69( و خدمات براي كاركنان )0/64(. 
ايمان به معاد )0/84( و تقوا  ايمان به نبوت )0/87(،  ايمان به خدا )0/91(،  ارتباط با خدا: 

 .)0/61(
بدان )0/82(، عدم غصب و خيانت  از  ارتباط با ديگران: وحدت و همدلي )0/83(، دوري 

)0/80(، حفظ آبرو )0/77(، عدم عيب جويي )0/74(، گرايش به عموم )0/69( و تقوا )0/30(. 
 ،)0/78( نظم  و  برنامه ريزي   ،)0/79( تعقل  و  تفكر   ،)0/84( آخرت گرايي  خود:  با  ارتباط 

آينده نگري )0/75(، تالش )0/69(، پرهيز از هواي نفس )0/67( ، صبر و شكيبايي )0/61(. 

نتيجه گيري و پيشنهادها

مديران و پژوهشگران كشور ما و بسياري از كشورهاي در حال توسعه به دنبال مدل هاي اروپايي 
هستند و درصددند با پياده سازي آنها در سازمان ها روند رشد و توسعه را تسريع بخشند. اين پژوهش 
يک نكته مهم را مورد تاكيد و تاييد قرار مي دهد كه كشورهاي مسلمان در جهت رشد و توسعه بايد 
با رجوع و تعمق در منابع ارزشمند اسالمي، در حوزه هاي تخصص علمي  به ارائه مدل و الگو بپردازند. 
در اين پژوهش قصد ما بر اين بود تا در زمينه تعالي سازماني به ارائه الگو و مدلي مبتني بر تعاليم و 
ارزش هاي اسالمي  اقدام كنيم. همان گونه كه تحليل آماري داده ها و اطالعات نشان مي دهد تمامي 
فرضيه های طرح شده مورد تاييد واقع شد و به عبارت ديگر ميان ارتباط با خدا، ارتباط با ديگران و 
ارتباط با خود و سازمان متعالي ارتباط مستقيم، مثبت و معناداري برقرار است و تمامي  شاخص هاي 
مطرح شده در اندازه گيري متغيرهاي پنهان )ارتباط با خدا، ارتباط با ديگران و ارتباط با خود و سازمان 
متعالي( موثرند. بنابراين مي توان اين طور نتيجه گيري كرد اگر ارتباط با خدا، ارتباط با ديگران و ارتباط 

با خود مبتني بر اصول و ارزش هاي اسالمي صورت گيرد، سازمان متعالي تحقق خواهد يافت. 
در تعريف سازمان متعالي آمده است كه سازمان هاي متعالي، آنهايي هستند كه تالش مي كنند تا 
ذي نفعان شان از آنچه به دست مي آورند و نحوه به دست آوردن شان رضايت داشته باشند و اطمينان 
دارند كه نتايج به دست آمده در آينده همچنين وجود خواهد داشت. اما به نظر پژوهشگر در سازمان 
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متعالي از ديدگاه اسالم بايد عالوه بر جلب رضايت ذي نفعان داخلي و ذي نفعان خارجي، رضايت 
خداوند همچنين مورد توجه ويژه قرار گيرد. به عبارت ديگر سازمان متعالي با رويكرد اسالمي  سازماني 
است كه در آن حق اهلل، حق الناس و حق النفس رعايت شود. در سازمان متعالي با رويكرد اسالمي 
 افراد بايد ايمان و اعتقاد به اصول دين و ارزش هاي اسالمي  داشته باشند و وظايف خويش را در برابر 

خداوند به انجام رسانند. 
افراد در سازمان متعالي با رويكرد اسالمي  بايد حق الناس را مورد تاكيد قرار داده و ذي نفعان 
سازماني از جمله مشتريان، عرضه كنندگان، رقبا، دولت، موسسات مالي، اتحاديه ها، رسانه ها، جامعه و... 
را مورد توجه قرار داده و حق آنها را ادا كنند. در سازمان متعالي با رويكرد اسالمي  حق النفس بايد مورد 
توجه و تاكيد قرار گيرد و ذي نفعان دروني سازمان ازجمله مديران، كاركنان و سهامداران به حق مادي 
و معنوي خود برسند. در اين پژوهش سعي شد، جهت تحقق رعايت حق اهلل، حق الناس و حق النفس 
در سطح سازماني و در نتيجه دستيابي به تعالي سازماني، شاخص هايي ارائه شود. از مديران و كاركنان 
سازمان هاي مختلف در كشورمان انتظار مي رود تا با تقويت اعتقاداتشان، سعي كنند در زبان و عمل 
مطابق با دستورات اسالمي  عمل كنند و با اجرا كردن شاخص هاي ارائه شده در اين پژوهش از جمله: 
وحدت و همدلي، دوري از بدان و دوستي با مومنان، عدم غصب و خيانت، عدم عيبجويي و گمان 
بد، تفكر و تعقل، برنامه ريزي و نظم، آينده نگري، پرهيز از هواي نفس، صبر و شكيبايي، تالش و ... 
عالوه بر دستيابي به سعادت دنيوي )كه تعالي سازماني از مصاديق آن است( زمينه سعادت اخروي 
خود و سايرين را فراهم آورند. از مسووالن دستگاه هاي مختلف فرهنگي در كشور انتظار مي رود با 
هماهنگي بيشتر عمل كرده و با برخورداري از نگاه راهبردی و بلندمدت و هدف گذاري موثر و با 
تدوين راهبري هاي الزم، برنامه هاي عملياتي جدي تري را در جهت  ترويج فرهنگ اسالمي  در كشور 

دنبال كنند. 
با توجه به ديدگاه سيستمي  و نقش مهم هر كدام از اجزا در موفقيت سيستم، در جهت توسعه 
همه جانبه در كشور به پژوهشگران ساير رشته هاي علمي همچنين پيشنهاد مي شود ضمن بررسي 
الگوهاي خارجي و اروپايي در حوزه هاي تخصصي خود به مطالعات اسالمي  روي آورده و با انجام 
كارهاي بنيادين به ارائه الگوهاي موثر اقدام شود تا با اجراي آنها، فرهنگ اسالمي  در تمامي  زمينه ها 
تجلي پيدا كرده و توسعه و تعالي را شاهد و نظاره گر باشيم. از پژوهشگراني كه در آينده قصد دارند 
در اين زمينه پژوهش كنند انتظار مي رود با ورود جزيي تر به حوزه مطالعاتي تعالي سازماني از ديدگاه 
اسالم، تعالي سازماني از ديدگاه اسالم را در حوزه هاي مختلف خط مشي و راهبري، كاركنان، منابع، 
رهبري، فرآيندها و... مطمح نظر قرار دهند. عالوه بر اين نحوه عملياتي كردن مدل پيشنهادي اين 
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پژوهش و ساير مدل هاي مشابه، مي تواند مورد بررسي پژوهشگران واقع شود. 
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