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 مقدمه

هیای یزییییی ماننید نمیزن، منیاب       برای ایجاد ثروت بر داراییی  ها شرکتدر طول انقالب صنعتی، 

و صنای  مبتنی بر دانش، ماهزت ایجاد ثیروت   ها سانمانطبزعی و تجهزیات متیی بودند، ولی ظهور 

 ها آن برای رقابتی مییت کسب جی راهی، امرون دنزای رقابتی محزط درها  سانمان بقای. را تغززر داد

رقابت برای خلق ارنش و تالش برای دستزابی به میییت رقیابتی یاییدار موجیب     . گذاردنمی باقی

 Sanoubar et) انیزش به مناب  نامشهود سانمانی اهمزت نیادی داشیته باشید   زشبشده است، توجه 

al., 2014, pp.415-423) . 

 یو سیودآور  ییجیو  در قیدرت رقابیت   تفاوت زلدل یک کند یاستدالل م  مناب  بر مبتنی نظریة

 اسیت  درونیی  سیانمان  برای که است هایی یستگیو شا ها زتصنعت، قابل یکیعال در  یها سانمان

چشیمگزر بیه سیمت کسیب      طیور  به ها سانمانبنابراین، (. 58-85ص ، 93 و یاشاناده،  زدخورش)

توان گفیت هیر چیه میییت      می. کنندابتی جدید حرکت میمییت رق عنوان بههای ناملموس دارایی

 ان مدیران بسزاری. تر خواهد بودجایی و جذب آن مشیل رقابتی، نامشهود باشد، امیان تقلزد، جابه

 تواننید میی  سیانمان کیه   هایی ان یژگیوانسانی در توسعة  های مناب  زتیعال هدایت در انسانی مناب 

 بزیانی  تواننید بیا  میی  انسانی مناب  مدیران ان کمی تعداد. اند نامویق، باشند یایدار مییت رقابتی منشأ

 و کننید  ایجیاد  رقیابتی یاییدار   میییت  تواننید  یم سانمان چگونه کارکنان که دهند توضزح اقتصادی

هیای خیاص منیاب      یژگیی وکیه   در حیالی ، کندمی ایفا یرایند این در چه نقشی انسانی مناب  کارکرد

ی میثثر های نامشهودند و نقیش  های ریتاری جیء داراییها و ویژگی، مهارتدانش جمله انانسانی 

 رقزیب نزیی   یهیا  سیانمان  ان بسیزاری  در مناب  انسانی ویژگی یک اگر. در خلق مییت رقابتی دارند

هیا در نظیر    سیانمان  آن ان ییک هزچ برای یایدار رقابتی منب  مییت تواندنمی ویژگی آن، شود یایت

 رایجنید، یقیط   امیا  کیه ارنشیمند،   انسیانی  مناب  های یژگیو ان دسته این اساس، آنبر . گریته شود

 بررسیی  بایید  انسانی مناب  مدیر ،بنابراین. (91-04ص ،951  ی،مثمن)کنند می رقابتی ایجاد برابری

                                                           
1. Resource based view 
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 و ان دهید  توسعه رقابتی مییت کسب برای سانمان را انسانی مناب  نادر های یژگیو که چگونه کند

 .ببرد بهرهها  آن

 طیور  بیه در شیلی ان خالقزت، نوآوری، دانش ضیمنی و    5مناب  جدید مییت رقابتی در قرن 

شدن و حرکت  یجهان (.Pandey et al., 2009, pp.313-332)شود ی، معنویت بررسی میتوجه جالب

هیای  ی دانشی در عصر حاضر باعث شده است تقاضای کارکنیان بیرای محیزط   ها سانمانبه سمت 

ین رو، یارادایم منعطف و خالق معنوییت  ا ان. دهنده و کار معنادار بزشتر شودغنی و یرورش کاری

توانید  معنویت در سانمان، مفهیو  نوییایی اسیت کیه میی     . در یاسخ به این نزانها ظهور کرده است

این نزروی قدرتمند نمانی حاصل خواهید  . نزرویی قدرتمند و ژرف را برای نندگی به ارمغان آورد

بیا چنیزن نزروییی، کارکنیان     . که نندگی کاری با نندگی معنیوی کارکنیان یزونید داشیته باشید      شد

 ،958 یرهنگیی و همییاران،   )تیر و معنیادارتر داشیته باشیند     ، متواننتر بخش لذتتوانند کاری  می

 عملییرد  سانمان، درکارکنان  معنوی های تجربه یتتقو کند یم زانب( 4 54)  کاراکاس(. 8-91ص

 زنمحییم بی   یزوندی یردی، منای  تأمزنبا  یمعنو دیدگاه. دهدیم یشرا اییا شان سانمانی باندهی و

و تعهد نسیبت بیه اهیداف سیانمان را      زمیکار ت زیه،انگ زجه،نت در کند؛ یم ایجادکارکنان و سانمان 

  (.19 -55 ص ،935  ،و همیاران یطالقان) دهدیم یشاییا

نزی  ها بانکگزرد و توسط بانک مرکیی انجا  می ها بانکدر نظا  بانیداری ایران، مدیریت کالن 

واحدهای اجرایی و تحت نظارت بانک مرکیی ملی  بیه رعاییت همیة قیوانزن و ضیوابط       عنوان به

ها هها در تعززن نرخ سود سپردکنندة اختزارنداشتن بانک اند که نشان ان سوی بانک مرکیی شده ابالغ

کارگزری ابیارهای  ها به بهشود و بانک می های مالی محدودتردر این شرایط، رقابت در حونه. است

های نظیا  بیانیی    یتمحدودبا توجه به . دیگری جهت حفظ و ارتقای مییت رقابتی خود ناگییرند

یی و تنهیا  بیه  اگرچیه کارگزری ابیارهای رقابتی، این تحقزق به دنبال بررسی عواملی است کیه   در به

زری عمزق بیر  تأثتواند زرگذار نزست، در حونة مناب  انسانی میتأثمحسوس در کسب مییت رقابتی 

                                                           
1. Karakas 
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بنیابراین،  . بودن نظا  بیانیی را تعیدیل کنید    عملیرد نزروهای سانمان داشته باشد و اثر منفی دولتی

ر نمیرة  هیای نامشیهود کیه ییژوهش حاضیر د     هایی در حیونة داراییی  دادن یژوهش ضرورت انجا 

ی اقتصیادی و  هیا  بنگیاه ین تیر  مهیم  انکیه   هیا  بانیک بدین ترتزب بیرای  . شود، آشیار میهاست آن

اند، داشتن کارکنانی که ان لحاظ معنوی در سطحی مطلوب باشند، بسزار مهیم اسیت، نییرا     خدماتی

 . باشند ها ترین مناب  مییت رقابتی بانکتوانند ان مهماین کارکنان می

 نقیش  بیر  میدیریت  اندیشیمندان  اجمیا   رغیم یعلی  دهید  ینشان می  زشزنی یاه یژوهش مطالعة

نامشهود، و  ییعنوان دارا به ی،سانمان یتمعنو زربه متغ رقابتی، مییت کسب در نامشهود های دارایی

هیدف محققیان در ایین تحقزیق،      .توجیه نشیده اسیت    یداریا یرقابت یتآن در کسب می زامدهایی

مسیین، بیا     بانیک نخست، تدوین الگوی مناسب معنویت سانمانی برای کسب میییت رقیابتی در   

های مربوط به معنویت و معنوییت سیانمانی، و دو ، بررسیی رابطیة     شناخت جام  ماهزت و نظریه

ح باالی معنوییت  ؛ به عبارتی، آیا سطاستمعنویت سانمانی و یزامدهای آن در کسب مییت رقابتی 

شود؟ لذا با استناد به متیون نظیری   سانمانی به کسب مییت رقابتی یایدار در بانک مسین منجر می

ییة مبتنیی   نظرزد بر تأکیایدار با  کسب مییت رقابتیزر معنویت سانمانی بر تأثمعنویت در مدیریت، 

کسب میییت رقیابتی   بدیهی است . شود بر مناب ، در شعب بانک مسین شهرستان تبریی بررسی می

 .ها اهمزتی ویژه دارددر بانک

 پیشینه و چارچوب نظری تحقیق

 معنویت در سازمان

ای ان وجود آدمی است و بیه همیزن دلزیل بیرای اییراد      ی، معنویت ابعاد مختلف و یزوستهطورکل به

اندیشیمندان حیونة سیانمان و    (. Smith & Louw, 2007, pp.19-27) مختلف معانی گونیاگون دارد 

مزتیروف و  . انید  های مختلفی را برای معنویت و معنوییت در سیانمان بزیان کیرده     مدیریت، تعریف

کیردن بیر اسیاس ایین      معنویت را تمایل به یایتن هدف نهایی و مطلیوب و ننیدگی  ( 333 )دنتون 

معنویت تالشی در جهت یرورش حساسزت نسبت بیه خیویش، دیگیران،    . انداهداف تعریف کرده
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زیان اسیت و   ن میورد شیدن   ی در جهت آنچه بیرای انسیان  کندوکاونی و خدا، یا زرانساغموجودات 

-84ص ،935  زیاتی، و ح یقهفرخی  زدیجمش)وجویی برای رسزدن به انسانزت کامل است  جست

 ان کارکنیان  معنوییت  تجربیة در جهت  یسانمان زالتدر سانمان عبارت است ان تسه معنویت (.52

-Pawar, 2009, pp.759) دهید میی  انجیا   کیه  شغلی ریقان ط کارمند معنوی احساس و خویش کار

معنویت در سانمان در سطح یردی، تالش برای یایتن معنا و هدف در نندگی کیاری اسیت؛    (.777

در سطح گروهی، ارتباط قوی بزن همیاران و ایرادی که به نحوی در کار مشارکت دارند؛ و نزی در 

عابیدی  )هیای سیانمان اسیت    ای اصیلی و ارنش سطح سانمانی، هماهنگی بزن اعتقادات و باورهی 

هیای   بیا توجیه بیه تعرییف    ( 5445)  کریشناکومار و نک(. 33- 5 ص ،951 جعفری و رستگار، 

هیای   ی نسیبتا  جیامعی بیر اسیاس تعرییف     بند طبقهمتنو  دربارة معنویت و معنویت در سانمان، در 

، دینی و اگییستانسزالزستی را در تعریف معنوییت احصیا شیده    گرا درون، سه دیدگاه نظران صاحب

 .دهزم را شرح می گرا درونخالصه دیدگاه  طور بهاست که با توجه به روییرد تحقزق حاضر 

، معنویت، مفهومی اسیت کیه درون اییراد ریشیه دارد و چزییی یراتیر ان       گرا درونطبق دیدگاه 

در ایین دییدگاه معنوییت را     (.Krishnakumar & Neck, 2002, pp.153-164)قوانزن مذهبی اسیت  

هیا و  ان ارنش برخاسیته اند و معتقدند که معنوییت   تعریف کرده ها انسانشعور و خودآگاهی ذاتی 

همچنزن، در ایین رویییرد معنوییت شیامل احسیاس      . شده است ززنتعباورهای مشخص و ان قبل 

مزتروف  (.Ashmos & Duchon, 2000, pp.134-146) استهمبستگی و ارتباط مزان خود و دیگران 

و دنتون معنویت را نوعی احساس عمزق در یزوند کامل یک یرد با خودش، بیا دیگیران و بیا کیل     

 (. Mitroff & Denton, 1999, p.82)دانند جهان می

گرا در محزط کار نزی عقزده دارند تنو  معنوی ایراد بایید بیه رسیمزت    معتقدان به روییرد درون

ندن به دیگران، امیور معنیوی خیود را     ، ایراد باید راهی بزابند که بدون آسزبواق  در، شناخته شود

 (.Marques et al., 2005, pp.81-92)انجا  دهند 

                                                           
1. Krishnakumar & Neck 
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 ابعاد معنویت سازمانی

کنید  این بعد معنویت سانمانی مشخص می. حسی عمزق ان معنا و مقصود در کار است: بامعناكار 

دادن  هیر ییرد بیرای انجیا     . شیان در سیطح ییردی تعامیل دارنید     رونمیره چگونه کارکنان در کیار  

  بخشد، انگزیش درونی، تمایل و عالقیه هایی که معنای بزشتری به نندگی خود و دیگران می یعالزت

را  یمعنیو  هیای سانمان( 333 ) دنتون و مزتروف(. Ashmos & Duchon, 2000, pp.134-146)دارد 

 بیرای  آمیاده  و چابیک  امزیدوار،  زیه، باروح ی،که اعضا در آن یرانیرژ  کنند یم زفتوص هاییسانمان

 (.19 -55 ص، 935  ،و همیاران یطالقان) اند سانمانی تغززرات یذیرش

بعد دیگر معنویت سانمانی، احساس نوعی یزونید و همبسیتگی عمزیق بیا     : احساس همبستگي

معنوییت سیانمانی در سیطح     این بعد ان(. Ashmos & Duchon, 2000, pp.134-146)دیگران است 

این سطح ان . دهد و بر تعامالت بزن کارکنان و همیاران داللت داردگروهی ان ریتار انسانی رخ می

ی کیاری  هیا  گروهمعنویت در محزط کار شامل ارتباطات ذهنی، احساسی و معنوی بزن کارکنان در 

 (.  0- 1ص ،939  همیاران، و شعار احدی) است

بعد دیگر معنویت سانمانی، تجربة حسیی قیوی ان همسیویی    : ی سازمانها ارزش باهمسویي 

های سانمان اسیت، بیه ایین معنیی کیه      های یردی کارکنان با رسالت، مأموریت و ارنشبزن ارنش

دانند، محزط و جو  یت سانمان همسو میمأمورها و ها و اهداف خود را با ارنشکارکنانی که ارنش

گریتن کارها و بهبود تصویر سانمان حسیاس هسیتند    و به بهتر انجا کنند سانمان را مثبت درک می

و به مشارکت و قبول مسئولزت در نندگی سانمانی عالقة نیادی دارند و حتی منای  شخصی خیود  

 (. Sanoubar et al., 2014, pp.415-423)کنند را در راستای منای  سانمانی درک می

بنیدی  نمزنیة معنوییت سیانمانی در سیه گیروه طبقیه      گریتیه در   های انجیا  ی، یژوهشطورکل به

انید و سیعی   گروهی ان تحقزقات منحصرا  بر مفهو  معنویت در محزط کار متمرکیی بیوده  : شوند می

اند تعریفی جدید ان آن بزان کرده، ابعاد آن را مشخص کنند، یا مقزاسی استاندارد برای سنجش کرده

ری ان تحقزقات بر یزامیدهای معنوییت در محیزط کیار     س ان سوی دیگر، یک. این مفهو  ایجاد کنند

 همییاران،  و شعار احدی)در کار  درگزرشدن توان به عواملی ماننددر این نمزنه می. اند متمرکی بوده
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اییییایش ، (32-5  ص ،934 و همیییاران،  زهییییق) کارکنییان توانمندسییانی، ( 0- 1ص، 939 

مینش و   رضیایی )تعهد سیانمانی   ،(Krishnakumar & Neck, 2002, pp.153-164)صداقت و اعتماد 

 ,Kinjerski & Skrypnek, 2006 ؛Benefiel, 2003, pp.367-377 ؛53-5  ، ص953 کرمانشیاهی،  

pp.280-295) اییایش رضایت شغلی ،(Altaf & Atif, 2011 ؛Milliman et al., 2003, pp.426-447) ،

وری ، بهییره(53-35ص ،951 ی، ؛ مقزمییFreshman, 1999, pp.318-327)اییییایش خالقزییت  

، و ریتار شهروندی (Claude & Zamour, 2003, pp.355-364؛ 935  زاتی،و ح یقهفرخ جمشزدی)

یرهنگی ؛ 103-115ص ، 93  همیاران، و ضزایی ؛Sanoubar et al., 2014, pp.415-423)سانمانی 

یجادکننیدة  ابزنی عوامیل  تعدادی ان تحقزقات نزی بر یزش. اشاره کرد( 8-91، ص958 و همیاران، 

در این نمزنه عیواملی ان قبزیل یضیا و یرهنیا مناسیب در      . اندمعنویت در محزط کار متمرکی بوده

 & Kinjerski)محزط کار، احساس اتحاد مزان کارکنان، یادگزری مستمر، مشارکت کارکنان در امور 

Skrypnek, 2006, pp.280-295 )   و توجه بیه عیدالت(Hawkins & Tiffany, 2008 ) احصیا   تیاکنون

 .اند عوامل مثثر بر معنویت بررسی شده عنوان بهشده و 

 مزیت رقابتی

 هیای و ظریزت هاقابلزت زه برتی با مشتریان جذب رقبا در به نسبت هاشرکت رقابتی توانایی مییت

 بیرای  شیرکت  ل عرضیة قابی  هایرقابتی ارنش مییت (.Barney, 1991, pp.99-120)است  سانمانی

(. Porter, 1980)باشید   بزشیتر  مشیتری  هیای هیینیه  انهیا   ارنش ایین  کیه  ینحیو  بیه  است مشتریان

آیرینی، بیانارگرایی، خشینودی مشیتری، شیناخت     ی مییت رقابتی شامل ارنشها مثلفهی، طورکل به

سیانی، قزمیت مناسیب، یاسیخگویی و     ی، مهیارت سان زیهانگدادن توان بالفعل،  توان بالقوه، حرکت

 :در مییت رقابتی، دو نیته اهمزت دارد(. 958 سلطانی، )ست نوآوری ا
 های جدید و متعدد مییت؛کسب و ایجاد مییت رقابتی، و ایجاد الیه . 

 .یایدارسانی مییت رقابتی .5
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 داریپا یرقابت تیمز

راهبردهای حفظ مییت رقیابتی    که دی یهنگام، 350 در سال ( SCA)  مفهو  مییت رقابتی یایدار

را به این شرح مطیرح کیرد کیه      SCAترین تعریف یکنید(  33 )بارنی . را تبززن کرد، مطرح شد

و  ییرد  منحصربههای اعمال راهبردهای خلق ارنش  مییت رقابتی یایدار عبارت است ان تداو  یایده

بنگیاهی  . ها نزستند ی ان این یایدهاربرد نسخهطور غزرهمیمان با رقبای بالقوه و موجود که قادر به  به

هایی اعمیال   یژگیوتواند مییت رقابتی یایدار ایجاد کند که مدیران آن، راهبرد خود را بر اساس  یم

(. Coyne, 1986, pp.54-61; Barney, 1991, pp.99-120)بردای نزسیتند   ی قابل نسخهراحت بهکنند که 

کننید و در   یمرا با توانمندی محوری ترکزب  ها مهارتب  و منا ها بنگاهکنند  یمیراهالد و هامل بزان 

 & Prahalad) موییق شیوند   یرد منحصربهدر مسزری باثبات و  SCAتوانند در ایجاد  یماین صورت 

Hamel, 1990, pp.79-91 .) کند برای میییت رقیابتی یاییدار، مشیتریان بایید      بزان می( 351 )کوین

باید بیه دلزیل    ها تفاوتاین . و رقبایش تشخزص دهند نظر وردمیی را مزان محصول بنگاه ها تفاوت

 (.Coyne, 1986, pp.54-61)یجاد شده باشد امنابعی که بنگاه دارد، ولی رقبا ندارند، 

 محور مزیت رقابتی از دیدگاه منبع

اند، که  کرده مطرح مییت رقابتی کسب برای اصلی روییرد دو راهبردی مدیریت علم یرداناننظریه

 سیانمان  داخلیی  هیای بر قابلزت مبتنی روییرد و محزطی هاییرصت بر مبتنی روییردی اند عبارت

(Barney, 1986, pp.656-673; Porter, 1980, p.135) . ( 350 )محور توسط ورنر یلیت   دیدگاه منب

( Barney, 1991)سیپ،، توسیط متخصصیان دیگیر     . در متون نظری مدیریت راهبیردی راییش شید   

 رقیابتی  میییت  اسیت  داده اخزیر نشیان   دهة دو یژوهشگران متعدد مطالعات. مزل شدبررسی و تی

 ایین  انتخیاب  یین رو، ا ان. اسیت  رقیابتی  میییت  منشأ بهترین، سانمان داخلی هایقابلزت بر مبتنی

وقتیی محیزط   . اسیت  مطمیئن  و آنموده روشی، رقابتی مییت منشأ بررسی و تحلزل جهت روییرد

                                                           

1. Sustainable Competitive Advantage 
2. Day 
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تواننید مبنیای   نیاد در حال تغززر و یزشریت است، یقط روییردهای داخلی میی  سرعت ا بخارجی 

-45 ، ص955 ی، مثمنیور و  حاجی)های راهبردی یراهم کنند ثابت و یایداری را در اخذ تصمزم

نزستند و در این نمزنه، مناب  بایید چهیار    SCAدیدگاه بارنی، همة مناب  بنگاه موجد  بر اساس(. 22

-Barney, 1991, pp.99)ییذیری  آیرین، غزرقابل تقلزد و سانمانکمزاب، ارنش: باشندویژگی داشته 

120.) 

ین عواملی کیه در میییت رقیابتی نقیش دارنید،      تر مهمتاکنون تحقزقات بسزاری برای شناسایی 

هایر و اسچندل اولیزن محققیانی بودنید    . های حفظ مییت رقابتی انجا  گریته استهمچنزن، روش

بیر اسیاس نظرییة آنیان، منیاب       . های متمایی و مییت رقابتی را بزان کردنید  زتصالحزن که ارتباط ب

ی اسیتقرار یابنید و ان یاییداری الن     درسیت  بیه شوند که موجود در صورتی موجب مییت رقابتی می

بهترین عملیرد ناشی ان ( 350 )به عقزدة یزترن (. 952 راسخی و ذبزحی لهرمی، )برخوردار باشند 

کند یقط سه شیل مهارتی متمایی وجود دارد که منب  وی بزان می. ی متمایی سانمان استها مهارت

تمرکی بر رضایت مشتری، نوآوری میداو  و توانیایی سیانمان بیرای بهبیود      : مییت رقابتی یایدارند

توانیایی بیرای    عنیوان  بیه قابلزت سیانمان را    الریخ(. Peters, 1984, pp.111-125)ها یزوستة مهارت

هیای  بدین ترتزب، بهبود قابلزت. کندو راهبردی تعریف می ورانهاینززر و یذیرش تحوالت مالی، تغ

و  همچنزن، رودسیان (. 952 راسخی و ذبزحی، ) ارتقای سرمایة انسانی است گرو در اساسا سانمان 

ی سیانمان نقیش   رقیابت  یتمی یجاددر ا یسانمان یشهروند هایریتار دادندنشان (  93 )همیاران 

 .دارند

 انسانی پایدار نیروی رقابتی مزیت

توانید  محور را برای بررسی اینیه چگونه مناب  انسانی سانمان میی  چارچوب منب  همیارانرایت و 

آرمسیترانا،  (. Wright et al., 1994, pp.301-326) انید  گریته کار بهمییت رقابتی یایدار باشند،  منشأ

توانند به مییت رقیابتی  بر اساس سه یارامتر می ها سانماناندیشمند حونة مناب  انسانی، عقزده دارد 

                                                           
1. Ulrich 
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در یارامترهیای اول و دو ، مشییل موجیود،    . ی و مناب  انسیانی اورنیساختار سانمان، : دست یابند

هیای   یینیاور ار سیانمانی و  تواننید سیاخت  ی میی راحت بهیعنی رقبا  هاست مثلفهبرداری  قابلزت نسخه

هیایی ماننید    امیا ییارامتر سیو  یعنیی منیاب  انسیانی ویژگیی       . برداری کنند را نسخه شده گریتهکار به

ی ینیاور ساختار سیانمانی ییا    مثال . بودن را دارند برداری بودن، هوشمندبودن و غزرقابل نسخه بادوا 

سبت بیه تغززیرات محیزط واکینش نشیان      خود تغززری نخواهد کرد و ناگر تغززر داده نشود، خودبه

طور آنیی بیه تغززیرات محیزط      بهعاملی هوشمند امیان دارد  عنوان بهاما نزروی انسانی . نخواهد داد

به عقزدة آرمسترانا اگر سانمانی ان طریق مناب  انسانی به . یاسخ دهد و نتایش مطلوب را ایجاد کند

 (.953 نژاد،  دلوی و یلسفی)د بود مییت رقابتی دست یابد، این مییت یایدارتر خواه

و نزیی نظیر اسیتادان و     هگریتی  انجیا  ی هیا  مطالعیه بیا میرور    محیور و  با استناد به نظریة منب  لذا

 عنیوان  بیه کنید،   ایجیاد  برای سیانمان  را یایدار رقابتی مییت تواند، ینش عاملی که مینظران صاحب

ه اسیت و در ادامیه شیرح داده    شید نشان داده   این ینش عامل در شیل . مییت رقابتی انتخاب شد

 .شود یم
 

 

 

 
 

 

 

 
 یجادکنندة مزیت رقابتی پایداراعوامل . 1شکل 

ریتارهای اختزاری ییرد   عنوان بهارگان، ریتارهای شهروندی سانمانی را : رفتار شهروندی سازماني

هیای   زلة سزستموس بهصریح و مستقزم  طور بهکند این دسته ان ریتارها تعریف کرده است و بزان می

ریتار 

شهروند

  ی

رضایت 

 شغلی

 وریبهره

 خالقزت

 تعهد

سانمانی   

مییت 
رقابتی 
 یایدار
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شوند  یگزرند، ولی باعث ارتقای اثربخشی کارکردهای سانمان مقرار نمی توجه موردرسمی یاداش 

در یژوهشیی بیا عنیوان    ( 958 )یرهنگیی و یتیاحی   (. 43 -90 ص،  93  همییاران،  و رودسان)

 همییاران و  و نزیی صینوبر  « زر آن بر بهبود ریتیار شیهروندی سیانمانی   تأثمعنویت محزط کاری و »

« زر معنویت محزط کیاری بیر ریتیار شیهروندی سیانمانی     تأثبررسی »در یژوهشی با عنوان  (0 54)

زر مثبیت دارد  تیأث دند معنویت محزط کاری بر هر یک ان ابعیاد ریتیار شیهروندی سیانمانی     نشان دا

(Sanoubar et al., 2014, pp.415-423.) 

کسیی کیه رضیایت    . مقصود ان رضایت شغلی، نگرش یرد دربارة کارش است: رضایت شغلي

حقزقیات بیر   اسیاس ت . شغلی او در سطحی باالست، نسبت به شغل یا کار خود نگرشی مثبت دارد

کننیدة   زیزن تعاین یرض است که بزن نگرش و ریتار رابطیة علیی وجیود دارد، یعنیی نگیرش ییرد       

سیانمان را در   میثثر  طور بهبنابراین، نمانی یرد (. 953 رابزنی، )دهد کارهایی است که وی انجا  می

ی بیا  نتیایش یژوهشی  . کند که ان شغل و حریة خود راضیی باشید   جهت رسزدن به اهدایش یاری می

که توسیط  « شغلی رضایت و شغل اضایی بار رابطة بر معنویت محزط کاری کنندةتعدیل اثر»عنوان 

زر بیار اضیایی   تأث معنویت محزط کاری( الف: انجا  گریت، نشان داد   54الطاف و آتزف در سال 

زر مثبیت  تیأث بر رضیایت شیغلی    معنویت محزط کاری( کند؛ بکار را بر رضایت شغلی تعدیل می

 (.Altaf & Atif, 2011)دارد 

یورتر و همیاران تعهد سانمانی را درجة نسبی تعززن هویت یرد با سیانمان، و  : تعهد سازماني

مفهو  تعهد سانمانی سیه سیانة متمیایی را    . اندمشارکت و درگزری در سانمانی خاص تعریف کرده

ی دلبسیتگ تعهد عاطفی عبیارت اسیت ان   . تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری: گزرددربرمی

احساسی به سانمان، تعهد مستمر عبارت است ان وابستگی مالی به سیانمان، و تعهید هنجیاری بیر     

(. 52-93، ص952 گیر،   رضیایزان و کشیته  )کنید   زید میی  تأکاحساس الیا  بیه مانیدن در سیانمان    

رابطة معنویت با تعهد سانمانی در محیزط  »در تحقزقی با عنوان ( 953 )اهی منش و کرمانش رضایی

المللی مهرآباد انجا  گریت، نشان دادند معنویت در محزط کیار بیر بهبیود     زنب، که در یرودگاه «کار

  .زرگذار استتأثتعهد سانمانی مدیران و کارکنان 
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ذهنی برای ایجاد یک ییر یا مفهو  های زری تواناییکارگ به»خالقزت عبارت است ان : خالقیت

است و محیدود بیه هیزچ نیو  خاصیی ان یعالزیت        انتظار قابلبرون خالقزت در هر یعالزتی . «جدید

برون تغززیرات محزطیی، ضیرورت ایجیاد     . ی، تفیر در یرایند خالقزت اهمزت داردطورکل بهنزست؛ 

بزنیی نزانهیا و    زشیی  ضیرورت  بهامرونه به همزن دلزل، . کندیر مینایذ اجتنابرا  ها سانمانتغززر در 

نتایش یژوهشیی   (.83-25ص ،953  جلزلزان و همیاران،)شود زد بزشتری میتأک ها آنی ری  ها راه

« زر آن در خالقزیت کارکنیان  تأثمعنویت سانمانی و »با عنوان ( 951 )که توسط مقزمی و همیاران 

ی متفیاوت انجیا  گریتیه اسیت،     هیا  سیانمان در مزان کارکنان با تحصزالت مختلیف در شیهرها و   

 . زر مثبت معنویت سانمانی بر خالقزت کارکنان بوده استتأثدهندة  نشان

هیا بیرای دسیتزابی بیه     و کارآمید نهیاده   میثثر کیارگزری   وری بیه به معنای عا ، بهره: وریبهره

گزری بهرهآوردن سود بزشزنة ممین با  دست وری عبارت است ان بهتوان گفت بهرهمی. هاست ستاده

حیاتمی  )بهزنه ان نزروی کار، توان، استعداد و مهارت نزروی انسانی، نمزن، تجهزیات، نمان و میان 

نشیان  ( 935 ) زاتیو ح یقهفرخ جمشزدیو ( 5449)کلود و نامور . (52-89، ص934 و دستار، 

 .اردزر مثبت دتأثوری نزروی انسانی و عملیرد سانمان دادند معنویت محزط کاری بر بهره

 میییت  خلیق  بیا  میرتبط  سانمانی معنویت یزامدهای حونة در گریته انجا  هاییژوهش خالصة

  .بزان شده است  در جدول  رقابتی
 یرقابت یتبا خلق مز مرتبط مطالعات پیشین در حوزة پیامدهای معنویت سازمانی. 1جدول 

 نتایج نویسندگان متغیر

ت
وی
معن
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 همیاران، و ضزایی ؛Sanoubar et al., 2014 ؛935  همیاران، و طالقانی

 958 یرهنگی و همیاران،  ؛953  همیاران، و ییدانی ؛ 93 

بهبود ریتار شهروندی 

 سانمانی 

 ,Kinjerski & Skrypnek؛ Benefiel, 2003؛ 953 منش و کرمانشاهی،  رضایی

 953 ، ییدانی و همیاران، 2006

 سانمانی اییایش تعهد

 

 Altaf & Atif, 2011 ؛Milliman et al., 2003 ،؛ 953 ، ییدانی و همیاران

 950  همیاران، و سزدجوادین

 اییایش رضایت شغلی

 

Freshman, 1999 خالقزت اییایش 951  همیاران، و مقزمی؛ 

Claude & Zamour, 2003؛935  حزاتی، و قهفرخی ؛ جمشزدی Duchon & 

Plowman, 2005 
 وریاییایش بهره
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 پژوهش مفهومی مدل

 سیانمانی  معنویت حونة در گریته  انجا هاییژوهش نتایش به توجه با و محور منب  نظریة زه برتی با

 میدل  ی،سیانمان  ییت معنو زامیدهای ی یعنیی نامشیهود   هایسرمایه حونة در شده بزان هایاستدالل و

 ییت نقیش معنو  بیه موضیو    دهدمی نشان نزی موجود مناب  و یزشزنه. طراحی شدیژوهش  یمفهوم

 و مستقزم رابطةموجود  هایان یژوهش یک زچو ه نشده استتوجه  یرقابت یتدر خلق می یسانمان

 و روابیط  تجربیی،  و نظیری  مبیانی  اساس بر لذا اند؛نیرده بررسی را متغزر دو این بزن زرمستقزمغ

. مثبیت داشیته باشید    ینقشی  ییدار یا یرقیابت  یتدر خلق می یسانمان یتمعنو استانتظار  مفهومی،

 .شود طراحی می 5به شرح شیل یژوهش  یمدل مفهوم ین،بنابرا
 

 
 مدل مفهومی پژوهش. 2شکل 

 :شود ه شرح نیر بزان میبیرضزة اصلی یژوهش  با توجه به مدل،
  داردزر مثبت تأثمعنویت سانمانی بر خلق مییت رقابتی یایدار. 

 روش تحقیق

در ایین  . حاضر ان نظر هدف کاربردی، و به لحاظ روش، توصزفی و ان نو  همبستگی استتحقزق 

کیار   گزری و یرضزة یژوهش بهی معادالت ساختاری برای آنمون مدل اندانهسان مدلیژوهش روش 

. انید شعبة بانک مسین شهرستان تشیزل داده 92جامعة آماری یژوهش را همة کارکنان . گریته شد
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کیارگزری   بودن تعداد اعضای جامعة آمیاری بیا بیه    اری یژوهش با توجه به مشخصحجم نمونة آم

گزیری تصیادیی   نفر تعززن شد که بیا روش نمونیه   24 درصد،  38یرمول کوکران با سطح اطمزنان 

ی اطالعیات ان  آور جمی  سیاخته بیرای    ای، یرسشنامة محقق عالوه بر مناب  کتابخانه. انتخاب شدند

یرسشنامة یژوهش شامل دو . کار گریته شد ها به وتحلزل و آنمون یرضزه یهتجیجامعة آماری جهت 

شناختی است، و قسیمت   مربوط به مشخصات جمعزت سثال، قسمت اول، شامل ینش استقسمت 

 «میوایقم  کامال »ای ان  درجه در قالب طزف لزیرت است که بر اساس طزف ینش سثال 94شامل دو  

برای احساس  سثال، چهار بامعناة کار مثلفبرای  سثالسه . بندی شده است درجه «مخالفم کامال »تا 

بیرای ریتیار شیهروندی     سیثال ی سانمان، سیه  ها ارنشبرای همسویی با  سثالهمبستگی و چهار 

برای خالقزیت،   سثالسه  برای تعهد سانمانی، سثالبرای رضایت شغلی، سه  سثالسانمانی و سه 

وری در نظر گریته شید کیه در مجمیو ، ابعیاد میییت رقیابتی را تشییزل        برای بهره سثالو چهار 

انتخیاب شید و نظیر     های معتبیر  ها ان یرسشنامه لسثاجهت اطمزنان ان روایی یرسشنامه، . دهند می

 کار گریته شد و یایایی یرسشنامه با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ بیرای  به نظران صاحباستادان و 

تأیزید  ( 4/ 2برابیر بیا   ) یرقیابت  مییت یرسشنامة یو برا (4/ 3 برابر با)نی سانما معنویت یرسشنامة

 . شد

 ها داده لیوتحل هیتجزنتایج 

 شناختیهای جمعیتهای حاصل از بررسی دادهیافته

 22/ )دهنیدگان میرد   نفیر ان یاسیخ    9 زشترین حجم نمونه را ان نظیر جنسیزت،   ب نتایش نشان داد

 .دهند با تحصزالت لزسان، تشیزل می( درصد  5/1)نفر  40 تحصزالت، ، و ان نظر سطح (درصد
 

 شناختی های جمعیتویژگی. 2جدول 

 درصد فراواني فراواني شناختي متغیر جمعیت

 جنسزت
 3/55 93 نن
 22/   9  مرد

 تحصزالت
 

 0 /  50 کاردانی
  5/1 40  کارشناسی

 2/50 05 ارشد کارشناسی



  444             ...     کارکنان شعب بانک مسکن: مطالعه مورد) تبیین نقش معنویت سازمانی در خلق مزیت رقابتی پایدار   

 

 

 ساختاری و عاملی الگوهای تحلیل نتایج

 شیامل ( متغزیر ینهیان  )که دو مفهیو    داردآشیار  متغزر هشت تحقزق ینا ی،توجه به مدل مفهوم با

 سانمانی معنویت آشیار متغزرهای. کنندمی گزریرا اندانه یداریا یرقابت یتو می  سانمانی معنویت

 میدل  برانش برای. هستند 0سانمان هایبا ارنش ییو همسو 9همبستگی احساس ،5بامعنا کار شامل

 متغزرهیای . شیده اسیت   وجود دارد استفاده یمعادالت ساختار سانیکه در مدل یبرانش زارهایمع

و  5شغلی رضایت ،2خالقزت ،1سانمانی تعهد ،8سانمانی شهروندی ریتار شامل رقابتی مییت آشیار

هیا،   شده توسیط داده  مدل باننمایی یااست که آ ینا ةدهند برانش نشان معزارهای. هستند 3وریبهره

  ؟کند یا خزر یزد میتأزری تحقزق را گ اندانهمدل 

 (ییدیتأالگوهای عاملی )گیری های اندازه برآورد و آزمون الگوی

متغزرهیای  )گزیری  هیای انیدانه   شیاخص  کیردن اینییه   ی اطالعات، جهت مشخصآور جم ی، ان 

ند، بایید ابتیدا همیة متغزرهیای     قبول قابلهای ینهان ای برای سنجش متغزر تا چه اندانه( شده مشاهده

های کلیی بیرانش   شاخص. مجیا آنمون شوند طور بهشدة مربوط به متغزرهای ینهان است،  مشاهده

 ایییار  نر با ( Yو مدل عاملی  Xیزدی برای مدل عاملی تأتحلزل عاملی )گزری برای الگوهای اندانه

Amos21  بزان شده است 9در جدول. 

 گیری مدلییدی الگوهای اندازهتأتحلیل عاملی . 3جدول 

 DF CIMIN P GFI CFI RMSEA متغیرهای پنهان
50/01  0 معنویت سانمانی  50/4  38/4  33/4  45/4  

یایدار رقابتی مییت  54 93/39   0/4  39/4  32/4  49/4  

                                                           
1. Organizational Spirituality 

2. Meaningful Work 

3. Feeling of Attachment 

4. Organizational Value Alignment 

5. Organizational Citizenship Behavior 

6. Organizational Commitment 

7. Creativity 

8. Job Satisfaction 

9. Productivity 
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تیوان نتزجیه    میی  ،اسیت  48/4تیر ان   گزری بیرگبرای الگوهای اندانه P با توجه به اینیه مقدار

یییی دیگیر ان   . اسیت گزیری معنیادار   بیرای الگوهیای انیدانه   ( CMIN)گریت مقدار کای اسیوئر 

 بیه ییک   GFIهرچه . استیا شاخص نزیویی برانش  GFIهای معتبر برای برانندگی الگو، شاخص

شیاخص ریشیة دو  مزیانگزن مربعیات خطیای      . ها برانش بهتیری دارد تر باشد، الگوی داده یکنید

 قبیول  قابیل های برانندگی مدل است که در الگوهیای   نزی ییی دیگر ان شاخص RMSEAبرآورد یا 

دارنید، ضیعزف بیرآورد     4/ ، بیرانش الگوهیایی کیه مقیادیر بیاالتر ان      اسیت یا کمتر  45/4برابر با 

گزیری  شود مقدار این شاخص برای الگیوی انیدانه   هده میمشا 9طور که در جدول  همان .شوند می

 در. هیا اسیت   دهندة برانش خوب الگوها توسیط داده  که این شاخص نزی نشان است 45/4کمتر ان 

گزری برانشی خوب دارنید،  توان نتزجه گریت الگوهای اندانهیت، با توجه به مطالب یادشده مینها

 . گزری کنندمتغزرهای ینهان را اندانه توانندی میخوب بهیعنی متغزرهای آشیار 

 آزمون فرضیه پژوهش

ایییار  کار گریته شده است که مدل خروجی نیر   برای آنمون یرضزة یژوهش معادالت ساختاری به

AMOS21  است شده دادهنشان  9شیل در. 
 

 
 Amos21 افزار نرممدل خروجی . 3شکل 

 مدل برازش ارزیابی

میدل   کیه  مواجه استسثال  ینبا ا تجربی یزشزنةو  یچارچوب نظر یمبنا بر شده طراحیمدل  هر

 یهیا  اسیت کیه داده   یین سیثال ا  ،واقی   انطبیاق دارد؟ در  زیت تیا چیه انیدانه بیا واقع     شیده  ینتدو
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سیثال   یناست؟ ا ین شدهتدو یاست که به لحاظ نظر مدلی کنندة یتتا چه حد حما شده یگردآور

شیده   بزیان میدل   ی بیرانش ها ان شاخص تعدادی 0ل در جدو. ها است موضو  برانش داده اصلی،

 .است
 برازش مدل مفهومی. 4جدول 

DF CIMN P CMIN/DF GFI IFI CFI RMSEA 
 3 01/90 4 /4 5 /  38/4 38/4 38/4 41/4 

 .، مدل برانش خوبی دارد0توجه به جدول  با

شود که نتایش آن در جیدول   وتحلزل مدل، یرضزة تحقزق بررسی می یهتجیبا درنظرگریتن نتایش 

شیاخص   یزد الگو، بیرای آنمیون معنیاداری یرضیزه دو    تأی، ان بررسی و . نشان داده شده است 8

، مقدار بحرانیی بایید   48/4بر اساس سطح معناداری . کار گریته شد به Pو  CRجیئی مقدار بحرانی 

زن، همچنی شیود،  الگو مهیم در نظیر گریتیه نمیی     یارامتر کمتر ان این در باشد، مقدار  /31بزشتر ان 

هیای   بیرای ونن  شده محاسبهحاکی ان تفاوت معنادار مقدار  Pبرای مقدار  48/4تر ان  مقادیر کوچک

 .درصد است 38رگرسزونی با مقدار صفر در سطح 

 

  های جزئی فرضیه ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخص. 5جدول 

رگرسیونيضریب  فرضیه  نتیجه P مقدار بحراني 

12/4 معنویت سانمانی           مییت رقابتی یایدار  89/9  444/4 یزدتأ   

 

  بحث و نتیجه

تیر  ی اخزر در عرصة صنعت و بانار، اییایش اهمزت برتری رقابتی را برجسیته ها سالهای یزشریت

بخشیند، بیا   کنند و آن را بهبود می میهای محوری خود تیزه یی که بر قابلزتها سانمان. کرده است

هیای محیوری منیاب      زیت قابلاین تحقزیق  . کنندحفظ مییت رقابتی یایدار، بقای خود را تضمزن می

هیا جهیت نزیل بیه میییت       زتقابلکند که شناخت این  انسانی بانک مسین را بررسی و ارنیابی می

یزد تأ شده مطرحدر این یژوهش یرضزة  .محور انجا  گریته است رقابتی یایدار بر اساس دیدگاه منب 
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، بیر  واقی   در. شد، یعنی رابطة قوی بزن معنویت سانمانی و خلق مییت رقابتی یایدار وجود داشت

اساس نتایش تحقزق، معنویت سانمانی به بهبود ریتارهای شهروندی سانمانی، رضایت شغلی، تعهید  

وری کارکنان بانک مسین منجر شده است که این عوامل هم بیر اسیاس   سانمانی، خالقزت و بهره

 هیای یزشیزن  ایین نتیایش بیا نتیایش ییژوهش     . محور، عامل خلق مییت رقیابتی یایدارنید   یة منب نظر

هییایی ماننیید  یژگیییوبنییابراین، متغزرهییای یادشییده، ان طریییق منییاب  انسییانی و بییا  .همخییوانی دارد

تقلزدیذیری توسط رقبا، مییت رقابتی یایدار را برای سانمان بیه   آیرینی، کمزابی و نزی سختی ارنش

 .آورند یمارمغان 

احسیاس  )، گروهیی  (بامعنیا کیار  )یگر، معنویت سانمانی در هر سه سیطح، ییردی   د عبارت به

زر مثبیت  تیأث بر مییت رقابتی یاییدار  ( های سانمانهمسویی با ارنش)و سطح سانمانی ( همبستگی

این دالیل که در سطح یردی، کارکنانی که در کارشیان احسیاس معنیا و مفهیومی     با استناد به . دارد

گریتن کیار اهمزتیی نییاد قائلنید و ان نظیر رضیایت        انجا  عمزق دارند، نسبت به کار خود و درست

طیور خودجیوش و    بیه وری و خالقزت در سطح باالیی قیرار دارنید، چنیزن کارکنیانی     شغلی، بهره

. کننید کنید، قیوانزن را رعاییت میی    نظارت نمیی  ها آننمانی که کسی بر کنند و خودکنترل عمل می

 نگیه  رون بیه هیای خیود را   کنند همواره دانش، اطالعیات و مهیارت  همچنزن، این کارکنان سعی می

ها باهم یزوند دارند و در محزط کیار نزیی   در سطح گروهی، نزی کارکنانی که باور دارند انسان. دارند

هیای   ن خود همبستگی عمزق دارند و به همدیگر کمک کرده و دانش و تجربهبا همیاران و مشتریا

های سیانمان   ی تمرکی بر اشتباهجا بهوری بزشتری دارند، و کنند و بهرهخود را با ییدیگر تسهزم می

تیر کننید و عملییرد را    کنند، تا یضای سیانمان را دوسیتانه  و دیگران، به نیات مثبت کار توجه می

در سطح سانمانی، کارکنان بدون کنترل سانمانی وظیایف خیود را بیه نحیو احسین       .بهبود بخشند

کننید، بیه   کنند و کمتر در شیرایط سیخت شییایت میی    می کار ،انحد مرسو  زشبدهند و  انجا  می

ها این است که این کارکنان سیانمان را یشیتزبان    زتیعالعلت این . عبارتی، به کنترل درونی مقزدند

دانند و سانمان بیه رییاه کارکنیان و همبسیتگی     ، خود را ان سانمان جدا نمیواق  دردانند، خود می

 . کند آنان توجه می
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است که متیی به مدیریتند، ایییایش   سانمانهایی ان  زتیعالمعنویت محور یزشریت  که آنجا ان

مان نقشیی  های سانها، اهداف و اعمال مدیریت بر همة بخش  زرگذاری نزتتأثتواند در معنویت می

ین رو، مدیریت منهای معنویت یعنیی حیذف ابعیاد روحیی و معنیوی کارکنیان،       ا ان. بسیا ایفا کند

زجیه، سیانمان   نت دریذیری همیراه بیا کنتیرل بزرونیی؛      زتمسئولو  ها آنکردن کزفزت انگزیش مادی

ری زرگیذا تأثبیا توجیه بیه قابلزیت     . کنید  متحمل هیینة بزشتر خواهد شد و مویقزت کمتر کسب می

دادن  معنویت بر نگرش و ریتار، ایراد قادر خواهند بود خدمتی خالصانه عرضه کنند و ضمن انجیا  

، سالمت جسمی، ییری و روحی خود و دیگران را تقوییت کیرده و کیارایی خیود و     کارها درست

ی انسیانی در  هیا  ارنشی، معنویت در مدیریت بیا هیدف حفیظ    کل طور به. دیگران را بهبود بخشند

همچنیزن،  . کنید دادن کارهیای درسیت کمیک میی     ، به تحقق اهداف سانمان ان طریق انجا سانمان

بنیابراین، هیر   . شیود های ییری صحزح نسبت به کار می یرساختنمعنویت موجب ایجاد باورها و 

وری، تعهید سیانمانی، خالقزیت و نیوآوری، ریتارهیای شیهروندی       چه مزیان رضایت شغلی، بهره

ان در سانمان بزشتر باشد، سانمان جایگاه و رتبة بیاالتری نسیبت بیه رقبیا     سانمانی و تیریم مشتری

 . خواهد داشت

 ها شنهادیپ

شود مدیران در کند، یزشنهاد میزری بسیا در خلق مییت رقابتی ایفا میتأثبا توجه به اینیه معنویت 

 ی،بامعنا در سیطح ییرد   کار ةمثبت مثلف زرتوجه به تأث با. جهت بهبود معنویت سانمانی تالش کنند

بخشی کار، ادراک  توانند با اقداماتی ان قبزل چرخش شغلی و توجه به لذتدر این راستا مدیران می

گروهی، ایجاد جو دوسیتانه و مبتنیی بیر     سطح در. کارکنان ان احساس معنا در کار را بهبود بخشند

وعی سیرمایة اجتمیاعی در   تواند باعث کیاهش اسیترس و ایجیاد نی    ی رقابت نزی میجا بههمیاری 

بیا توجیه بیه     همچنیزن، . سانمان شود و احسیاس همبسیتگی و وییاق کارکنیان را ایییایش دهید      

 یسیانمان  یتمعنو زشترب ززنتب ی،سانمان و به عبارت یها با ارنش همسویی ةمثلف زشترب زرگذاریتأث

سانمان بیرای   اندان مچشرسد تبززن واضح رسالت و می نظر به ،4/ 3 یمثلفه با بار عامل ینتوسط ا

های سانمان و تالش برای توجه به سالمت، روحزیه و  کارکنان، نظرسنجی ان کارکنان دربارة ارنش
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 بیا  ییرد  تناسیب  بیه  توجهاستخدا  ایراد و  یبرا مناسب راهبرد اتخاذ شرایط نندگی کارکنان و نزی

های سیانمانی ان سیوی کارکنیان منجیر     تواند به یذیرش بزشتر اهداف و ارنشسانمان، می و شغل

 . شود

. زسیت امیر مسیتثنا ن   ینان ا زیمطالعه ن ینو ا هاستیتمحدود یمتأثر ان برخ علمییژوهش  هر

و همیاران  زلزمنمدل م کارگزری بهبا  یسانمان معنویت منظر ان رقابتی مییتخلق  یژوهش، این در

 بیا . شد یبررس ییب بانک مسین شهرستان تبرکارکنان شع زانم( یغرب یدگاهد)گرا  درون یدگاهان د

که متناسب با یرهنیا   یسانمان یتایرانی و اسالمی برای سنجش مزیان معنو الگوییتوجه به نبود 

 یسانمان یتمعنو یها شود در یژوهشی جداگانه مثلفه وکار کشور باشد، یزشنهاد می و یضای کسب

 نزانمنید  ییژوهش،  ایین  نتیایش  یذیریتعمزم .طراحی شودمناسب  الگوییو  استخراج شود در ایران

هیای  سیانمان ییژوهش حاضیر را در    یدر جوام  مختلف است تا روابط مفهوم زاربس هاییژوهش

 میییت  کننیدة تبزیزن عنیوان   بیه  یسانمان معنویت یقطیژوهش،  یندر ا همچنزن،. کنند بررسی دیگر

 سیرمایة  ماننید نامشیهود   هایارایید حونة در یگرید زرهایمتغ رسدیشد؛ به نظر م یبررس رقابتی

 زیی ن یمنیاب  انسیان   یریتو اقدامات مید  یسانمان دانش، یرهنا یریتمد ییری، سرمایة اجتماعی،

 . کنند ززنرا در سانمان تب رقابتی مییت ززراتبتوانند تغ
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