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 .1استادیار ،دانشکدة علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکدة علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران

(تاریخ دریافت2901/80/80 :؛ تاریخ پذیرش)2909/80/20 :

چکیده
بر اساس نظریههای متخصصان مدیریت ،راز بقا و موفقیت سازمانهای امروزی در ایجاد ،حفظ و تداوم مزیت رقابتی نهفته است .هدد
از انجام دادن این پژوهش ،بررسی اثر متغیر معنویت سازمانی در حوزة داراییهای نامشهود ،بر خلق مزیت رقابتی پایدار است کده وسدعت
تأثیرگذاری آن بر ویژگیها و خصوصیتهای منابع انسانی و پیامدهای آن در سازمان ثابت شده است .پژوهش حاضر مطالعهای کاربردی
بوده و از نظر گردآوری دادهها جزء تحقیقات توصیفی /همبستگی است .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامة معنویت سازمانی بر اساس مدد
میلیمن و پرسشنامة محققساختة مزیت رقابتی است .جامعة آماری تحقیق را کارکنان  93شعبة بانک مسدنن شهرسدتان تبریدز تشدنی
دادهاند .بر اساس فرمو کوکران ،در سطح اطمینان  00درصد ،حجم نمونة آماری  238نفر تعیین شد که به روش تصادفی انتخاب شدند.
نتایج تجزیهوتحلی دادهها با روش مد سازی معادالت ساختاری با بهکارگیری نرمافزار  AMOS21نشان داد معنویت سازمانی با ضریب
تشخیص  44درصد تبیینکنندة مزیت رقابتی پایدار است .بنابراین ،بانک مسنن باید برای ارتقدای معنویدت سدازمانی و مؤلفدههدای آن،
بهویژه همسویی ارزشها ،راهبردهای مناسبی را اتخاذ کند.

کلیدواژگان
مزیت رقابتی ،معنویت سازمانی ،نظریة منبعمحور (.)RBV

 نویسندة مسئول ،رایانامهs.rahimiaghdam@gmail.com :
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مقدمه
در طول انقالب صنعتی ،شرکتها برای ایجاد ثروت بر دارایییهیای یزییییی ماننید نمیزن ،منیاب
طبزعی و تجهزیات متیی بودند ،ولی ظهور سانمانها و صنای مبتنی بر دانش ،ماهزت ایجاد ثیروت
را تغززر داد .بقای سانمانها در محزط رقابتی دنزای امرون ،راهی جی کسب مییت رقابتی برای آنها
باقی نمیگذارد .رقابت برای خلق ارنش و تالش برای دستزابی به میییت رقیابتی یاییدار موجیب
شده است ،توجه بزشانیزش به مناب نامشهود سانمانی اهمزت نیادی داشیته باشید (

Sanoubar et

.)al., 2014, pp.415-423
نظریة مبتنی بر مناب

استدالل میکند یک دلزل تفاوت در قیدرت رقابیتجیویی و سیودآوری

سانمانهای یعال در یک صنعت ،قابلزتها و شایستگیهایی است که برای سیانمان درونیی اسیت
(خورشزد و یاشاناده ، 93 ،ص .)58-85بنابراین ،سانمانها بهطیور چشیمگزر بیه سیمت کسیب
داراییهای ناملموس بهعنوان مییت رقابتی جدید حرکت میکنند .می توان گفیت هیر چیه میییت
رقابتی ،نامشهود باشد ،امیان تقلزد ،جابه جایی و جذب آن مشیلتر خواهد بود .بسزاری ان مدیران
مناب انسانی در هدایت یعالزتهای مناب انسانی در توسعة ویژگیهایی ان سیانمان کیه مییتواننید
منشأ مییت رقابتی یایدار باشند ،نامویق اند .تعداد کمی ان مدیران مناب انسانی مییتواننید بیا بزیانی
اقتصادی توضزح دهند که چگونه کارکنان سانمان می تواننید میییت رقیابتی یاییدار ایجیاد کننید و
کارکرد مناب انسانی چه نقشی در این یرایند ایفا میکند ،در حیالیکیه ویژگییهیای خیاص منیاب
انسانی ان جمله دانش ،مهارتها و ویژگیهای ریتاری جیء داراییهای نامشهودند و نقیش میثثری
در خلق مییت رقابتی دارند .اگر یک ویژگی مناب انسانی در بسیزاری ان سیانمانهیای رقزیب نزیی
یایت شود ،آن ویژگی نمیتواند منب مییت رقابتی یایدار برای هزچییک ان آن سیانمانهیا در نظیر
گریته شود .بر این اساس ،آن دسته ان ویژگیهای مناب انسیانی کیه ارنشیمند ،امیا رایجنید ،یقیط
برابری رقابتی ایجاد میکنند (مثمنی ، 951 ،ص .)91-04بنابراین ،مدیر مناب انسانی بایید بررسیی
1. Resource based view
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کند که چگونه ویژگی های نادر مناب انسانی سانمان را برای کسب مییت رقابتی توسعه دهید و ان
آنها بهره ببرد.
مناب جدید مییت رقابتی در قرن  5در شیلی ان خالقزت ،نوآوری ،دانش ضیمنی و بیهطیور
جالبتوجهی ،معنویت بررسی میشود ( .)Pandey et al., 2009, pp.313-332جهانیشدن و حرکت
به سمت سانمانهای دانشی در عصر حاضر باعث شده است تقاضای کارکنیان بیرای محیزطهیای
کاری غنی و یرورشدهنده و کار معنادار بزشتر شود .ان این رو ،یارادایم منعطف و خالق معنوییت
در یاسخ به این نزانها ظهور کرده است .معنویت در سانمان ،مفهیو نوییایی اسیت کیه مییتوانید
نزرویی قدرتمند و ژرف را برای نندگی به ارمغان آورد .این نزروی قدرتمند نمانی حاصل خواهید
شد که نندگی کاری با نندگی معنیوی کارکنیان یزونید داشیته باشید .بیا چنیزن نزروییی ،کارکنیان
میتوانند کاری لذتبخشتر ،متواننتیر و معنیادارتر داشیته باشیند (یرهنگیی و همییاران، 958 ،
ص .)8-91کاراکاس ( )54 4بزان می کند تقویت تجربه های معنوی کارکنان در سانمان ،عملییرد
و باندهی سانمانیشان را اییایش میدهد .دیدگاه معنوی با تأمزن منای یردی ،یزوندی محییم بیزن
کارکنان و سانمان ایجاد میکند؛ در نتزجه ،انگزیه ،کار تزمی و تعهد نسیبت بیه اهیداف سیانمان را
اییایش میدهد (طالقانی و همیاران ، 935 ،ص.) 19- 55
در نظا بانیداری ایران ،مدیریت کالن بانکها توسط بانک مرکیی انجا میگزرد و بانکها نزی
بهعنوان واحدهای اجرایی و تحت نظارت بانک مرکیی ملی بیه رعاییت همیة قیوانزن و ضیوابط
ابالغشده ان سوی بانک مرکییاند که نشانکنندة اختزارنداشتن بانکها در تعززن نرخ سود سپردهها
است .در این شرایط ،رقابت در حونههای مالی محدودتر میشود و بانکها به بهکارگزری ابیارهای
دیگری جهت حفظ و ارتقای مییت رقابتی خود ناگییرند .با توجه به محدودیتهای نظیا بیانیی
در به کارگزری ابیارهای رقابتی ،این تحقزق به دنبال بررسی عواملی است کیه اگرچیه بیهتنهیایی و
محسوس در کسب مییت رقابتی تأثزرگذار نزست ،در حونة مناب انسانی میتواند تأثزری عمزق بیر
1. Karakas
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عملیرد نزروهای سانمان داشته باشد و اثر منفی دولتیبودن نظا بیانیی را تعیدیل کنید .بنیابراین،
ضرورت انجا دادن یژوهشهایی در حیونة دارایییهیای نامشیهود کیه ییژوهش حاضیر در نمیرة
آنهاست ،آشیار میشود .بدین ترتزب بیرای بانیکهیا کیه ان مهیمتیرین بنگیاههیای اقتصیادی و
خدماتیاند ،داشتن کارکنانی که ان لحاظ معنوی در سطحی مطلوب باشند ،بسزار مهیم اسیت ،نییرا
این کارکنان میتوانند ان مهمترین مناب مییت رقابتی بانکها باشند.
مطالعة یژوهشهای یزشزن نشان مییدهید علییرغیم اجمیا اندیشیمندان میدیریت بیر نقیش
داراییهای نامشهود در کسب مییت رقابتی ،به متغزر معنویت سانمانی ،به عنوان دارایی نامشهود ،و
یزامدهای آن در کسب مییت رقابتی یایدار توجیه نشیده اسیت .هیدف محققیان در ایین تحقزیق،
نخست ،تدوین الگوی مناسب معنویت سانمانی برای کسب میییت رقیابتی در بانیک مسیین ،بیا
شناخت جام ماهزت و نظریههای مربوط به معنویت و معنوییت سیانمانی ،و دو  ،بررسیی رابطیة
معنویت سانمانی و یزامدهای آن در کسب مییت رقابتی است؛ به عبارتی ،آیا سطح باالی معنوییت
سانمانی به کسب مییت رقابتی یایدار در بانک مسین منجر میشود؟ لذا با استناد به متیون نظیری
معنویت در مدیریت ،تأثزر معنویت سانمانی بر کسب مییت رقابتی یایدار با تأکزد بر نظرییة مبتنیی
بر مناب  ،در شعب بانک مسین شهرستان تبریی بررسی میشود .بدیهی است کسب میییت رقیابتی
در بانکها اهمزتی ویژه دارد.
پیشینه و چارچوب نظری تحقیق
معنویت در سازمان

بهطورکلی ،معنویت ابعاد مختلف و یزوستهای ان وجود آدمی است و بیه همیزن دلزیل بیرای اییراد
مختلف معانی گونیاگون دارد ( .)Smith & Louw, 2007, pp.19-27اندیشیمندان حیونة سیانمان و
مدیریت ،تعریفهای مختلفی را برای معنویت و معنوییت در سیانمان بزیان کیردهانید .مزتیروف و
دنتون ( ) 333معنویت را تمایل به یایتن هدف نهایی و مطلیوب و ننیدگیکیردن بیر اسیاس ایین
اهداف تعریف کردهاند .معنویت تالشی در جهت یرورش حساسزت نسبت بیه خیویش ،دیگیران،
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موجودات غزرانسانی و خدا ،یا کندوکاوی در جهت آنچه بیرای انسیانشیدن میورد نزیان اسیت و
جستوجویی برای رسزدن به انسانزت کامل است (جمشزدی قهفرخیی و حزیاتی ، 935 ،ص-84
 .)52معنویت در سانمان عبارت است ان تسهزالت سانمانی در جهت تجربیة معنوییت کارکنیان ان
کار خویش و احساس معنوی کارمند ان طریق شغلی کیه انجیا مییدهید

(Pawar, 2009, pp.759-

 .)777معنویت در سانمان در سطح یردی ،تالش برای یایتن معنا و هدف در نندگی کیاری اسیت؛
در سطح گروهی ،ارتباط قوی بزن همیاران و ایرادی که به نحوی در کار مشارکت دارند؛ و نزی در
سطح سانمانی ،هماهنگی بزن اعتقادات و باورهیای اصیلی و ارنشهیای سیانمان اسیت (عابیدی
جعفری و رستگار ، 951 ،ص  .)33- 5کریشناکومار و نک ( )5445بیا توجیه بیه تعرییفهیای
متنو دربارة معنویت و معنویت در سانمان ،در طبقهبندی نسیبتا جیامعی بیر اسیاس تعرییفهیای
صاحبنظران ،سه دیدگاه درونگرا ،دینی و اگییستانسزالزستی را در تعریف معنوییت احصیا شیده
است که با توجه به روییرد تحقزق حاضر بهطور خالصه دیدگاه درونگرا را شرح میدهزم.
طبق دیدگاه درونگرا ،معنویت ،مفهومی اسیت کیه درون اییراد ریشیه دارد و چزییی یراتیر ان
قوانزن مذهبی اسیت ( .)Krishnakumar & Neck, 2002, pp.153-164در ایین دییدگاه معنوییت را
شعور و خودآگاهی ذاتی انسانها تعریف کرده اند و معتقدند که معنوییت برخاسیته ان ارنشهیا و
باورهای مشخص و ان قبل تعززنشده است .همچنزن ،در ایین رویییرد معنوییت شیامل احسیاس
همبستگی و ارتباط مزان خود و دیگران است ( .)Ashmos & Duchon, 2000, pp.134-146مزتروف
و دنتون معنویت را نوعی احساس عمزق در یزوند کامل یک یرد با خودش ،بیا دیگیران و بیا کیل
جهان میدانند (.)Mitroff & Denton, 1999, p.82
معتقدان به روییرد درونگرا در محزط کار نزی عقزده دارند تنو معنوی ایراد بایید بیه رسیمزت
شناخته شود ،در واق  ،ایراد باید راهی بزابند که بدون آسزبندن به دیگران ،امیور معنیوی خیود را
انجا دهند (.)Marques et al., 2005, pp.81-92
1. Krishnakumar & Neck
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ابعاد معنویت سازمانی

كار بامعنا :حسی عمزق ان معنا و مقصود در کار است .این بعد معنویت سانمانی مشخص میکنید
چگونه کارکنان در کیار رونمیرهشیان در سیطح ییردی تعامیل دارنید .هیر ییرد بیرای انجیا دادن
یعالزتهایی که معنای بزشتری به نندگی خود و دیگران میبخشد ،انگزیش درونی ،تمایل و عالقیه
دارد ( .)Ashmos & Duchon, 2000, pp.134-146مزتروف و دنتون ( ) 333سانمانهیای معنیوی را
سانمانهایی توصزف میکنند که اعضا در آن یرانیرژی ،باروحزیه ،امزیدوار ،چابیک و آمیاده بیرای
یذیرش تغززرات سانمانیاند (طالقانی و همیاران ، 935 ،ص.) 19- 55
احساس همبستگي :بعد دیگر معنویت سانمانی ،احساس نوعی یزونید و همبسیتگی عمزیق بیا
دیگران است ( .)Ashmos & Duchon, 2000, pp.134-146این بعد ان معنوییت سیانمانی در سیطح
گروهی ان ریتار انسانی رخ میدهد و بر تعامالت بزن کارکنان و همیاران داللت دارد .این سطح ان
معنویت در محزط کار شامل ارتباطات ذهنی ،احساسی و معنوی بزن کارکنان در گروههیای کیاری
است (احدیشعار و همیاران ، 939 ،ص .)0 -1
همسویي با ارزشهای سازمان :بعد دیگر معنویت سانمانی ،تجربة حسیی قیوی ان همسیویی
بزن ارنشهای یردی کارکنان با رسالت ،مأموریت و ارنشهای سانمان اسیت ،بیه ایین معنیی کیه
کارکنانی که ارنشها و اهداف خود را با ارنشها و مأموریت سانمان همسو میدانند ،محزط و جو
سانمان را مثبت درک میکنند و به بهتر انجا گریتن کارها و بهبود تصویر سانمان حسیاس هسیتند
و به مشارکت و قبول مسئولزت در نندگی سانمانی عالقة نیادی دارند و حتی منای شخصی خیود
را در راستای منای سانمانی درک میکنند (.)Sanoubar et al., 2014, pp.415-423
بهطورکلی ،یژوهشهای انجیا گریتیه در نمزنیة معنوییت سیانمانی در سیه گیروه طبقیهبنیدی
میشوند :گروهی ان تحقزقات منحصرا بر مفهو معنویت در محزط کار متمرکیی بیودهانید و سیعی
کردهاند تعریفی جدید ان آن بزان کرده ،ابعاد آن را مشخص کنند ،یا مقزاسی استاندارد برای سنجش
این مفهو ایجاد کنند .ان سوی دیگر ،یکسری ان تحقزقات بر یزامیدهای معنوییت در محیزط کیار
متمرکی بوده اند .در این نمزنه میتوان به عواملی مانند درگزرشدن در کار (احدیشعار و همییاران،
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 ، 939ص  ،)0 -1توانمندسییانی کارکنییان (یقزهییی و همیییاران ، 934 ،ص ،)32- 5اییییایش
صداقت و اعتماد ( ،)Krishnakumar & Neck, 2002, pp.153-164تعهد سیانمانی (رضیاییمینش و
کرمانشیاهی ، 953 ،ص53- 5؛

Benefiel, 2003, pp.367-377؛ Kinjerski & Skrypnek, 2006,

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

(1999, pp.318-327

Freshman,؛ مقزمییی ، 951 ،ص ،)53-35بهییرهوری

(جمشزدی قهفرخی و حزاتی 935 ،؛  ،)Claude & Zamour, 2003, pp.355-364و ریتار شهروندی
سانمانی (Sanoubar et al., 2014, pp.415-423؛ ضزایی و همیاران ، 93 ،ص103-115؛ یرهنگی
و همیاران ، 958 ،ص )8-91اشاره کرد .تعدادی ان تحقزقات نزی بر یزشبزنی عوامیل ایجادکننیدة
معنویت در محزط کار متمرکی بودهاند .در این نمزنه عیواملی ان قبزیل یضیا و یرهنیا مناسیب در
محزط کار ،احساس اتحاد مزان کارکنان ،یادگزری مستمر ،مشارکت کارکنان در امور (

& Kinjerski

 )Skrypnek, 2006, pp.280-295و توجه بیه عیدالت ( )Hawkins & Tiffany, 2008تیاکنون احصیا
شده و بهعنوان عوامل مثثر بر معنویت بررسی شدهاند.
مزیت رقابتی

مییت رقابتی توانایی شرکتها نسبت به رقبا در جذب مشتریان با تیزه بر قابلزتها و ظریزتهیای
سانمانی است ( .)Barney, 1991, pp.99-120مییت رقابتی ارنشهای قابیل عرضیة شیرکت بیرای
مشتریان است بیهنحیویکیه ایین ارنشهیا ان هیینیههیای مشیتری بزشیتر باشید (.)Porter, 1980
بهطورکلی ،مثلفههای مییت رقابتی شامل ارنشآیرینی ،بیانارگرایی ،خشینودی مشیتری ،شیناخت
توان بالقوه ،حرکتدادن توان بالفعل ،انگزیهسانی ،مهیارتسیانی ،قزمیت مناسیب ،یاسیخگویی و
نوآوری است (سلطانی .) 958 ،در مییت رقابتی ،دو نیته اهمزت دارد:
 .کسب و ایجاد مییت رقابتی ،و ایجاد الیههای جدید و متعدد مییت؛
 .5یایدارسانی مییت رقابتی.
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مزیت رقابتی پایدار

مفهو مییت رقابتی یایدار ( )SCAدر سال  ، 350هنگامیکه دی راهبردهای حفظ مییت رقیابتی
را تبززن کرد ،مطرح شد .بارنی (  ) 33نیدیکترین تعریف  SCAرا به این شرح مطیرح کیرد کیه
مییت رقابتی یایدار عبارت است ان تداو یایدههای اعمال راهبردهای خلق ارنش منحصربهییرد و
به طور غزرهمیمان با رقبای بالقوه و موجود که قادر به نسخهبرداری ان این یایدهها نزستند .بنگیاهی
می تواند مییت رقابتی یایدار ایجاد کند که مدیران آن ،راهبرد خود را بر اساس ویژگیهایی اعمیال
کنند که بهراحتی قابل نسخهبردای نزسیتند (.)Coyne, 1986, pp.54-61; Barney, 1991, pp.99-120
یراهالد و هامل بزان میکنند بنگاهها مناب و مهارتها را با توانمندی محوری ترکزب میکننید و در
این صورت میتوانند در ایجاد  SCAدر مسزری باثبات و منحصربهیرد موییق

شیوند ( & Prahalad

 .)Hamel, 1990, pp.79-91کوین ( ) 351بزان میکند برای میییت رقیابتی یاییدار ،مشیتریان بایید
تفاوتهایی را مزان محصول بنگاه مورد نظر و رقبایش تشخزص دهند .این تفاوتها باید بیه دلزیل
منابعی که بنگاه دارد ،ولی رقبا ندارند ،ایجاد شده باشد (.)Coyne, 1986, pp.54-61
مزیت رقابتی از دیدگاه منبعمحور

نظریهیردانان علم مدیریت راهبردی دو روییرد اصلی برای کسب مییت رقابتی مطرح کرده اند ،که
عبارت اند روییردی مبتنی بر یرصتهای محزطی و روییرد مبتنی بر قابلزتهیای داخلیی سیانمان
( .)Barney, 1986, pp.656-673; Porter, 1980, p.135دیدگاه منب محور توسط ورنر یلیت () 350
در متون نظری مدیریت راهبیردی راییش شید .سیپ ،،توسیط متخصصیان دیگیر ()Barney, 1991
بررسی و تیمزل شد .مطالعات متعدد یژوهشگران دو دهة اخزیر نشیان داده اسیت میییت رقیابتی
مبتنی بر قابلزتهای داخلی سانمان ،بهترین منشأ میییت رقیابتی اسیت .ان ایین رو ،انتخیاب ایین
روییرد جهت تحلزل و بررسی منشأ مییت رقابتی ،روشی آنموده و مطمیئن اسیت .وقتیی محیزط
1. Sustainable Competitive Advantage
2. Day
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خارجی با سرعت نیاد در حال تغززر و یزشریت است ،یقط روییردهای داخلی مییتواننید مبنیای
ثابت و یایداری را در اخذ تصمزمهای راهبردی یراهم کنند (حاجییور و مثمنی ، 955 ،ص- 45
 .)22بر اساس دیدگاه بارنی ،همة مناب بنگاه موجد  SCAنزستند و در این نمزنه ،مناب بایید چهیار
ویژگی داشته باشند :کمزاب ،ارنشآیرین ،غزرقابل تقلزد و سانمانییذیری

(Barney, 1991, pp.99-

.)120
تاکنون تحقزقات بسزاری برای شناسایی مهمترین عواملی کیه در میییت رقیابتی نقیش دارنید،
همچنزن ،روشهای حفظ مییت رقابتی انجا گریته است .هایر و اسچندل اولیزن محققیانی بودنید
که ارتباط بزن صالحزتهای متمایی و مییت رقابتی را بزان کردنید .بیر اسیاس نظرییة آنیان ،منیاب
موجود در صورتی موجب مییت رقابتی میشوند که بیهدرسیتی اسیتقرار یابنید و ان یاییداری الن
برخوردار باشند (راسخی و ذبزحی لهرمی .) 952 ،به عقزدة یزترن ( ) 350بهترین عملیرد ناشی ان
مهارتهای متمایی سانمان است .وی بزان میکند یقط سه شیل مهارتی متمایی وجود دارد که منب
مییت رقابتی یایدارند :تمرکی بر رضایت مشتری ،نوآوری میداو و توانیایی سیانمان بیرای بهبیود
یزوستة مهارتها ( .)Peters, 1984, pp.111-125الریخ قابلزت سیانمان را بیهعنیوان توانیایی بیرای
تغززر و یذیرش تحوالت مالی ،یناورانه و راهبردی تعریف میکند .بدین ترتزب ،بهبود قابلزتهیای
سانمان اساسا در گرو ارتقای سرمایة انسانی است (راسخی و ذبزحی .) 952 ،همچنزن ،رودسیان و
همیاران (  ) 93نشان دادند ریتارهای شهروندی سانمانی در ایجاد مییت رقیابتی سیانمان نقیش
دارند.
مزیت رقابتی پایدار نیروی انسانی

رایت و همیاران چارچوب منب محور را برای بررسی اینیه چگونه مناب انسانی سانمان مییتوانید
منشأ مییت رقابتی یایدار باشند ،بهکار گریتهانید ( .)Wright et al., 1994, pp.301-326آرمسیترانا،
اندیشمند حونة مناب انسانی ،عقزده دارد سانمانها بر اساس سه یارامتر میتوانند به مییت رقیابتی
1. Ulrich
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دست یابند :ساختار سانمان ،یناوری و مناب انسیانی .در یارامترهیای اول و دو  ،مشییل موجیود،
قابلزت نسخهبرداری مثلفههاست یعنی رقبا بهراحتی مییتواننید سیاختار سیانمانی و ینیاوریهیای
بهکارگریتهشده را نسخهبرداری کنند .امیا ییارامتر سیو یعنیی منیاب انسیانی ویژگییهیایی ماننید
بادوا بودن ،هوشمندبودن و غزرقابل نسخهبرداریبودن را دارند .مثال ساختار سیانمانی ییا ینیاوری
اگر تغززر داده نشود ،خودبهخود تغززری نخواهد کرد و نسبت بیه تغززیرات محیزط واکینش نشیان
نخواهد داد .اما نزروی انسانی بهعنوان عاملی هوشمند امیان دارد بهطور آنیی بیه تغززیرات محیزط
یاسخ دهد و نتایش مطلوب را ایجاد کند .به عقزدة آرمسترانا اگر سانمانی ان طریق مناب انسانی به
مییت رقابتی دست یابد ،این مییت یایدارتر خواهد بود (دلوی و یلسفینژاد.) 953 ،
لذا با استناد به نظریة منب محیور و بیا میرور مطالعیههیای انجیا گریتیه و نزیی نظیر اسیتادان و
صاحب نظران ،ینش عاملی که میتواند مییت رقابتی یایدار را برای سیانمان ایجیاد کنید ،بیه عنیوان
مییت رقابتی انتخاب شد .این ینش عامل در شیل نشان داده شیده اسیت و در ادامیه شیرح داده
میشود.
ریتار

رضایت

شهروند

شغلی

ی

بهرهوری

مییت
رقابتی
یایدار

تعهد
سانمانی

خالقزت
شکل  .1عوامل ایجادکنندة مزیت رقابتی پایدار

رفتار شهروندی سازماني :ارگان ،ریتارهای شهروندی سانمانی را بهعنوان ریتارهای اختزاری ییرد
تعریف کرده است و بزان میکند این دسته ان ریتارها بهطور صریح و مستقزم بهوسزلة سزستمهیای
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رسمی یاداش مورد توجه قرار نمیگزرند ،ولی باعث ارتقای اثربخشی کارکردهای سانمان میشوند
(رودسان و همییاران ، 93 ،ص .) 43- 90یرهنگیی و یتیاحی ( ) 958در یژوهشیی بیا عنیوان
«معنویت محزط کاری و تأثزر آن بر بهبود ریتیار شیهروندی سیانمانی» و نزیی صینوبر و همییاران
( )54 0در یژوهشی با عنوان «بررسی تأثزر معنویت محزط کیاری بیر ریتیار شیهروندی سیانمانی»
نشان دادند معنویت محزط کاری بر هر یک ان ابعیاد ریتیار شیهروندی سیانمانی تیأثزر مثبیت دارد
(.)Sanoubar et al., 2014, pp.415-423
رضایت شغلي :مقصود ان رضایت شغلی ،نگرش یرد دربارة کارش است .کسیی کیه رضیایت
شغلی او در سطحی باالست ،نسبت به شغل یا کار خود نگرشی مثبت دارد .اسیاس تحقزقیات بیر
این یرض است که بزن نگرش و ریتار رابطیة علیی وجیود دارد ،یعنیی نگیرش ییرد تعزیزنکننیدة
کارهایی است که وی انجا میدهد (رابزنی .) 953 ،بنابراین ،نمانی یرد بهطور میثثر سیانمان را در
جهت رسزدن به اهدایش یاری میکند که ان شغل و حریة خود راضیی باشید .نتیایش یژوهشیی بیا
عنوان «اثر تعدیلکنندة معنویت محزط کاری بر رابطة بار اضایی شغل و رضایت شغلی» که توسیط
الطاف و آتزف در سال

 54انجا گریت ،نشان داد :الف) معنویت محزط کاری تأثزر بیار اضیایی

کار را بر رضایت شغلی تعدیل میکند؛ ب) معنویت محزط کاری بر رضیایت شیغلی تیأثزر مثبیت
دارد (.)Altaf & Atif, 2011
تعهد سازماني :یورتر و همیاران تعهد سانمانی را درجة نسبی تعززن هویت یرد با سیانمان ،و
مشارکت و درگزری در سانمانی خاص تعریف کردهاند .مفهو تعهد سانمانی سیه سیانة متمیایی را
دربرمیگزرد :تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری .تعهد عاطفی عبیارت اسیت ان دلبسیتگی
احساسی به سانمان ،تعهد مستمر عبارت است ان وابستگی مالی به سیانمان ،و تعهید هنجیاری بیر
احساس الیا بیه مانیدن در سیانمان تأکزید مییکنید (رضیایزان و کشیتهگیر ، 952 ،ص.)52-93
رضاییمنش و کرمانشاهی ( ) 953در تحقزقی با عنوان «رابطة معنویت با تعهد سانمانی در محیزط
کار» ،که در یرودگاه بزن المللی مهرآباد انجا گریت ،نشان دادند معنویت در محزط کیار بیر بهبیود
تعهد سانمانی مدیران و کارکنان تأثزرگذار

است.
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خالقیت :خالقزت عبارت است ان «بهکارگزری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک ییر یا مفهو
جدید» .برون خالقزت در هر یعالزتی قابلانتظار است و محیدود بیه هیزچ نیو خاصیی ان یعالزیت
نزست؛ بهطورکلی ،تفیر در یرایند خالقزت اهمزت دارد .برون تغززیرات محزطیی ،ضیرورت ایجیاد
تغززر در سانمانها را اجتنابنایذیر میکند .به همزن دلزل ،امرونه بهضیرورت ییزشبزنیی نزانهیا و
راههای ری آنها تأکزد بزشتری میشود (جلزلزان و همیاران ، 953 ،ص .)83-25نتایش یژوهشیی
که توسط مقزمی و همیاران ( ) 951با عنوان «معنویت سانمانی و تأثزر آن در خالقزیت کارکنیان»
در مزان کارکنان با تحصزالت مختلیف در شیهرها و سیانمانهیای متفیاوت انجیا گریتیه اسیت،
نشاندهندة تأثزر مثبت معنویت سانمانی بر خالقزت کارکنان بوده است.
بهرهوری :به معنای عا  ،بهرهوری بیه کیارگزری میثثر و کارآمید نهیادههیا بیرای دسیتزابی بیه
ستادههاست .میتوان گفت بهرهوری عبارت است ان بهدستآوردن سود بزشزنة ممین با بهرهگزری
بهزنه ان نزروی کار ،توان ،استعداد و مهارت نزروی انسانی ،نمزن ،تجهزیات ،نمان و میان (حیاتمی
و دستار ، 934 ،ص .)52-89کلود و نامور ( )5449و جمشزدی قهفرخی و حزاتی ( ) 935نشیان
دادند معنویت محزط کاری بر بهرهوری نزروی انسانی و عملیرد سانمان تأثزر مثبت دارد.
خالصة یژوهشهای انجا گریته در حونة یزامدهای معنویت سانمانی میرتبط بیا خلیق میییت
رقابتی در جدول بزان شده است.
جدول  .1مطالعات پیشین در حوزة پیامدهای معنویت سازمانی مرتبط با خلق مزیت رقابتی

متغیر

نویسندگان

نتایج

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

بهبود ریتار شهروندی

 93؛ ییدانی و همیاران 953 ،؛ یرهنگی و همیاران958 ،

سانمانی

(یزامدهای معنویت)

معنویت سانمانی

رضاییمنش و کرمانشاهی 953 ،؛ Benefiel, 2003؛  Kinjerski & Skrypnek,اییایش تعهد سانمانی
 ،2006ییدانی و همیاران953 ،
Altaf & Atif, 2011؛  ،Milliman et al., 2003ییدانی و همیاران 953 ،؛

اییایش رضایت شغلی

سزدجوادین و همیاران950 ،
Freshman, 1999؛ مقزمی و همیاران951 ،
Claude & Zamour, 2003؛ جمشزدی قهفرخی و حزاتی 935 ،؛
Plowman, 2005

اییایش خالقزت
& Duchon

اییایش بهرهوری
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مدل مفهومی پژوهش
با تیزه بر نظریة منب محور و با توجه به نتایش یژوهشهای انجا گریته در حونة معنویت سیانمانی
و استداللهای بزانشده در حونة سرمایههای نامشیهود یعنیی یزامیدهای معنوییت سیانمانی ،میدل
مفهومی یژوهش طراحی شد .یزشزنه و مناب موجود نزی نشان میدهد بیه موضیو نقیش معنوییت
سانمانی در خلق مییت رقابتی توجه نشده است و هزچیک ان یژوهشهای موجود رابطة مستقزم و
غزرمستقزم بزن این دو متغزر را بررسی نیردهاند؛ لذا بر اساس مبیانی نظیری و تجربیی ،و روابیط
مفهومی ،انتظار است معنویت سانمانی در خلق مییت رقیابتی یاییدار نقشیی مثبیت داشیته باشید.
بنابراین ،مدل مفهومی یژوهش به شرح شیل  5طراحی میشود.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مدل ،یرضزة اصلی یژوهش به شرح نیر بزان میشود:


معنویت سانمانی بر خلق مییت رقابتی یایدار تأثزر مثبت دارد.

روش تحقیق
تحقزق حاضر ان نظر هدف کاربردی ،و به لحاظ روش ،توصزفی و ان نو همبستگی است .در ایین
یژوهش روش مدلسانی معادالت ساختاری برای آنمون مدل اندانهگزری و یرضزة یژوهش بهکیار
گریته شد .جامعة آماری یژوهش را همة کارکنان  92شعبة بانک مسین شهرستان تشیزل دادهانید.
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حجم نمونة آماری یژوهش با توجه به مشخص بودن تعداد اعضای جامعة آمیاری بیا بیهکیارگزری
یرمول کوکران با سطح اطمزنان  38درصد 24 ،نفر تعززن شد که بیا روش نمونیهگزیری تصیادیی
انتخاب شدند .عالوه بر مناب کتابخانهای ،یرسشنامة محقق سیاخته بیرای جمی آوری اطالعیات ان
جامعة آماری جهت تجییهوتحلزل و آنمون یرضزهها بهکار گریته شد .یرسشنامة یژوهش شامل دو
قسمت است ،قسمت اول ،شامل ینش سثال مربوط به مشخصات جمعزتشناختی است ،و قسیمت
دو شامل  94سثال در قالب طزف لزیرت است که بر اساس طزف ینشدرجهای ان «کامال میوایقم»
تا «کامال مخالفم» درجهبندی شده است .سه سثال برای مثلفة کار بامعنا ،چهار سثال برای احساس
همبستگی و چهار سثال برای همسویی با ارنشهای سانمان ،سیه سیثال بیرای ریتیار شیهروندی
سانمانی و سه سثال برای رضایت شغلی ،سه سثال برای تعهد سانمانی ،سه سثال برای خالقزیت،
و چهار سثال برای بهره وری در نظر گریته شید کیه در مجمیو  ،ابعیاد میییت رقیابتی را تشییزل
میدهند .جهت اطمزنان ان روایی یرسشنامه ،سثالها ان یرسشنامههای معتبیر انتخیاب شید و نظیر
استادان و صاحبنظران بهکار گریته شد و یایایی یرسشنامه با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ بیرای
یرسشنامة معنویت سانمانی (برابر با  )4/3و برای یرسشنامة مییت رقیابتی (برابیر بیا  )4/2تأیزید
شد.
نتایج تجزیهوتحلیل دادهها
یافتههای حاصل از بررسی دادههای جمعیتشناختی

نتایش نشان داد بزشترین حجم نمونه را ان نظیر جنسیزت 9 ،نفیر ان یاسیخدهنیدگان میرد ( 22/
درصد) ،و ان نظر سطح تحصزالت 40 ،نفر ( 1 /5درصد) با تحصزالت لزسان ،تشیزل میدهند.
جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی

متغیر جمعیتشناختي
نن
جنسزت
مرد
کاردانی
تحصزالت
کارشناسی
کارشناسی ارشد

فراواني
93
9
50
40
05

درصد فراواني
55/3
22/
0/
1 /5
50/2
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نتایج تحلیل الگوهای عاملی و ساختاری

با توجه به مدل مفهومی ،این تحقزق هشت متغزر آشیار دارد که دو مفهیو (متغزیر ینهیان) شیامل
معنویت سانمانی و مییت رقابتی یایدار را اندانهگزری میکنند .متغزرهای آشیار معنویت سانمانی
شامل کار بامعنا ،5احساس همبستگی 9و همسویی با ارنشهای سانمان 0هستند .برای برانش میدل
معزارهای برانشی که در مدلسانی معادالت ساختاری وجود دارد استفاده شیده اسیت .متغزرهیای
آشیار مییت رقابتی شامل ریتار شهروندی سانمانی ،8تعهد سانمانی ،1خالقزت ،2رضایت شغلی 5و
بهرهوری 3هستند .معزارهای برانش نشاندهندة این است که آیا مدل باننماییشده توسیط دادههیا،
مدل اندانهگزری تحقزق را تأیزد میکند یا خزر؟
برآورد و آزمون الگویهای اندازهگیری (الگوهای عاملی تأییدی)

ی ،ان جم آوری اطالعات ،جهت مشخصکیردن اینییه شیاخصهیای انیدانهگزیری (متغزرهیای
مشاهدهشده) تا چه اندانه ای برای سنجش متغزرهای ینهان قابلقبولند ،بایید ابتیدا همیة متغزرهیای
مشاهده شدة مربوط به متغزرهای ینهان است ،بهطور مجیا آنمون شوند .شاخصهای کلیی بیرانش
برای الگوهای اندانهگزری (تحلزل عاملی تأیزدی برای مدل عاملی  Xو مدل عاملی  )Yبا نر ایییار
 Amos21در جدول  9بزان شده است.
جدول  .3تحلیل عاملی تأییدی الگوهای اندازهگیری مدل

متغیرهای پنهان

DF

CIMIN

P

GFI

CFI

RMSEA

معنویت سانمانی

0

01/50

4/50

4/38

4/33

4/45

مییت رقابتی یایدار

54

39/93

4/ 0

4/39

4/32

4/49

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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با توجه به اینیه مقدار  Pبرای الگوهای اندانهگزری بیرگتیر ان  4/48اسیت ،مییتیوان نتزجیه
گریت مقدار کای اسیوئر ( )CMINبیرای الگوهیای انیدانهگزیری معنیادار اسیت .یییی دیگیر ان
شاخصهای معتبر برای برانندگی الگو GFI ،یا شاخص نزیویی برانش است .هرچه  GFIبیه ییک
نیدیکتر باشد ،الگوی دادهها برانش بهتیری دارد .شیاخص ریشیة دو مزیانگزن مربعیات خطیای
برآورد یا  RMSEAنزی ییی دیگر ان شاخصهای برانندگی مدل است که در الگوهیای قابیلقبیول
برابر با  4/45یا کمتر اسیت ،بیرانش الگوهیایی کیه مقیادیر بیاالتر ان  4/دارنید ،ضیعزف بیرآورد
میشوند .همانطور که در جدول  9مشاهده میشود مقدار این شاخص برای الگیوی انیدانهگزیری
کمتر ان  4/45است که این شاخص نزی نشاندهندة برانش خوب الگوها توسیط دادههیا اسیت .در
نهایت ،با توجه به مطالب یادشده میتوان نتزجه گریت الگوهای اندانهگزری برانشی خوب دارنید،
یعنی متغزرهای آشیار بهخوبی میتوانند متغزرهای ینهان را اندانهگزری کنند.
آزمون فرضیه پژوهش

برای آنمون یرضزة یژوهش معادالت ساختاری به کار گریته شده است که مدل خروجی نیر ایییار
 AMOS21در شیل 9نشان داده شده است.

شکل  .3مدل خروجی نرمافزار Amos21

ارزیابی برازش مدل

هر مدل طراحیشده بر مبنای چارچوب نظری و یزشزنة تجربی با این سثال مواجه است کیه میدل
تدوینشیده تیا چیه انیدانه بیا واقعزیت انطبیاق دارد؟ در واقی  ،سیثال ایین اسیت کیه دادههیای
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گردآوریشده تا چه حد حمایتکنندة مدلی است که به لحاظ نظری تدوین شده است؟ این سیثال
اصلی ،موضو برانش دادهها است .در جدول  0تعدادی ان شاخصهای بیرانش میدل بزیان شیده
است.
جدول  .4برازش مدل مفهومی
DF

CIMN

P

3

90/01

4/4

CMIN/DF

GFI

IFI

CFI

RMSEA

/5

4/38

4/38

4/38

4/41

با توجه به جدول  ،0مدل برانش خوبی دارد.
با درنظرگریتن نتایش تجییه وتحلزل مدل ،یرضزة تحقزق بررسی میشود که نتایش آن در جیدول
 8نشان داده شده است .ی ،ان بررسی و تأیزد الگو ،بیرای آنمیون معنیاداری یرضیزه دو شیاخص
جیئی مقدار بحرانی  CRو  Pبهکار گریته شد .بر اساس سطح معناداری  ،4/48مقدار بحرانیی بایید
بزشتر ان  /31باشد ،مقدار یارامتر کمتر ان این در الگو مهیم در نظیر گریتیه نمییشیود ،همچنیزن،
مقادیر کوچکتر ان  4/48برای مقدار  Pحاکی ان تفاوت معنادار مقدار محاسبهشده بیرای وننهیای
رگرسزونی با مقدار صفر در سطح  38درصد است.
جدول  .5ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی فرضیه

فرضیه
معنویت سانمانی

مییت رقابتی یایدار

ضریب رگرسیوني

مقدار بحراني

P

نتیجه

4/12

9/89

4/444

تأیزد

بحث و نتیجه
یزشریتهای سالها ی اخزر در عرصة صنعت و بانار ،اییایش اهمزت برتری رقابتی را برجسیتهتیر
کرده است .سانمانهایی که بر قابلزتهای محوری خود تیزه میکنند و آن را بهبود میبخشیند ،بیا
حفظ مییت رقابتی یایدار ،بقای خود را تضمزن میکنند .این تحقزیق قابلزیتهیای محیوری منیاب
انسانی بانک مسین را بررسی و ارنیابی میکند که شناخت این قابلزتهیا جهیت نزیل بیه میییت
رقابتی یایدار بر اساس دیدگاه منب محور انجا گریته است .در این یژوهش یرضزة مطرحشده تأیزد
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شد ،یعنی رابطة قوی بزن معنویت سانمانی و خلق مییت رقابتی یایدار وجود داشت .در واقی  ،بیر
اساس نتایش تحقزق ،معنویت سانمانی به بهبود ریتارهای شهروندی سانمانی ،رضایت شغلی ،تعهید
سانمانی ،خالقزت و بهرهوری کارکنان بانک مسین منجر شده است که این عوامل هم بیر اسیاس
نظریة منب محور ،عامل خلق مییت رقیابتی یایدارنید .ایین نتیایش بیا نتیایش ییژوهشهیای یزشیزن
همخییوانی دارد .بنییابراین ،متغزرهییای یادشییده ،ان طریییق منییاب انسییانی و بییا ویژگیییهییایی ماننیید
ارنشآیرینی ،کمزابی و نزی سختی تقلزدیذیری توسط رقبا ،مییت رقابتی یایدار را برای سانمان بیه
ارمغان میآورند.
به عبارت دیگر ،معنویت سانمانی در هر سه سیطح ،ییردی (کیار بامعنیا) ،گروهیی (احسیاس
همبستگی) و سطح سانمانی (همسویی با ارنشهای سانمان) بر مییت رقابتی یاییدار تیأثزر مثبیت
دارد .با استناد به این دالیل که در سطح یردی ،کارکنانی که در کارشیان احسیاس معنیا و مفهیومی
عمزق دارند ،نسبت به کار خود و درستانجا گریتن کیار اهمزتیی نییاد قائلنید و ان نظیر رضیایت
شغلی ،بهرهوری و خالقزت در سطح باالیی قیرار دارنید ،چنیزن کارکنیانی بیهطیور خودجیوش و
خودکنترل عمل میکنند و نمانی که کسی بر آنها نظارت نمییکنید ،قیوانزن را رعاییت مییکننید.
همچنزن ،این کارکنان سعی میکنند همواره دانش ،اطالعیات و مهیارتهیای خیود را بیهرون نگیه
دارند .در سطح گروهی ،نزی کارکنانی که باور دارند انسانها باهم یزوند دارند و در محزط کیار نزیی
با همیاران و مشتریا ن خود همبستگی عمزق دارند و به همدیگر کمک کرده و دانش و تجربههیای
خود را با ییدیگر تسهزم میکنند و بهرهوری بزشتری دارند ،و بهجای تمرکی بر اشتباههای سیانمان
و دیگران ،به نیات مثبت کار توجه میکنند ،تا یضای سیانمان را دوسیتانهتیر کننید و عملییرد را
بهبود بخشند .در سطح سانمانی ،کارکنان بدون کنترل سانمانی وظیایف خیود را بیه نحیو احسین
انجا میدهند و بزشانحد مرسو  ،کار میکنند و کمتر در شیرایط سیخت شییایت مییکننید ،بیه
عبارتی ،به کنترل درونی مقزدند .علت این یعالزتها این است که این کارکنان سیانمان را یشیتزبان
خود میدانند ،در واق  ،خود را ان سانمان جدا نمیدانند و سانمان بیه رییاه کارکنیان و همبسیتگی
آنان توجه میکند.
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ان آنجا که معنویت محور یزشریت یعالزتهایی ان سانمان است که متیی به مدیریتند ،ایییایش
معنویت میتواند در تأثزرگذاری نزتها ،اهداف و اعمال مدیریت بر همة بخشهای سانمان نقشیی
بسیا ایفا کند .ان این رو ،مدیریت منهای معنویت یعنیی حیذف ابعیاد روحیی و معنیوی کارکنیان،
مادیکردن کزفزت انگزیش آنها و مسئولزت یذیری همیراه بیا کنتیرل بزرونیی؛ در نتزجیه ،سیانمان
متحمل هیینة بزشتر خواهد شد و مویقزت کمتر کسب میکنید .بیا توجیه بیه قابلزیت تأثزرگیذاری
معنویت بر نگرش و ریتار ،ایراد قادر خواهند بود خدمتی خالصانه عرضه کنند و ضمن انجیا دادن
درستکارها  ،سالمت جسمی ،ییری و روحی خود و دیگران را تقوییت کیرده و کیارایی خیود و
دیگران را بهبود بخشند .بهطور کلی ،معنویت در مدیریت بیا هیدف حفیظ ارنشهیای انسیانی در
سانمان ،به تحقق اهداف سانمان ان طریق انجا دادن کارهیای درسیت کمیک مییکنید .همچنیزن،
معنویت موجب ایجاد باورها و نیرساختهای ییری صحزح نسبت به کار میشیود .بنیابراین ،هیر
چه مزیان رضایت شغلی ،بهرهوری ،تعهید سیانمانی ،خالقزیت و نیوآوری ،ریتارهیای شیهروندی
سانمانی و تیریم مشتریان در سانمان بزشتر باشد ،سانمان جایگاه و رتبة بیاالتری نسیبت بیه رقبیا
خواهد داشت.
پیشنهادها
با توجه به اینیه معنویت تأثزری بسیا در خلق مییت رقابتی ایفا میکند ،یزشنهاد میشود مدیران در
جهت بهبود معنویت سانمانی تالش کنند .با توجه به تأثزر مثبت مثلفة کار بامعنا در سیطح ییردی،
در این راستا مدیران میتوانند با اقداماتی ان قبزل چرخش شغلی و توجه به لذتبخشی کار ،ادراک
کارکنان ان احساس معنا در کار را بهبود بخشند .در سطح گروهی ،ایجاد جو دوسیتانه و مبتنیی بیر
همیاری بهجای رقابت نزی میتواند باعث کیاهش اسیترس و ایجیاد نیوعی سیرمایة اجتمیاعی در
سانمان شود و احسیاس همبسیتگی و وییاق کارکنیان را ایییایش دهید .همچنیزن ،بیا توجیه بیه
تأثزرگذاری بزشتر مثلفة همسویی با ارنشهای سانمان و به عبارتی ،تبززن بزشتر معنویت سیانمانی
توسط این مثلفه با بار عاملی  ،4/3به نظر میرسد تبززن واضح رسالت و چشماندان سانمان بیرای
کارکنان ،نظرسنجی ان کارکنان دربارة ارنشهای سانمان و تالش برای توجه به سالمت ،روحزیه و
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شرایط نندگی کارکنان و نزی اتخاذ راهبرد مناسب برای استخدا ایراد و توجه بیه تناسیب ییرد بیا
شغل و سانمان ،میتواند به یذیرش بزشتر اهداف و ارنشهای سیانمانی ان سیوی کارکنیان منجیر
شود.
هر یژوهش علمی متأثر ان برخی محدودیتهاست و این مطالعه نزی ان این امیر مسیتثنا نزسیت.
در این یژوهش ،خلق مییت رقابتی ان منظر معنویت سانمانی با بهکارگزری مدل مزلزمن و همیاران
ان دیدگاه درونگرا (دیدگاه غربی) مزان کارکنان شعب بانک مسین شهرستان تبریی بررسی شد .بیا
توجه به نبود الگویی ایرانی و اسالمی برای سنجش مزیان معنویت سانمانی که متناسب با یرهنیا
و یضای کسبوکار کشور باشد ،یزشنهاد میشود در یژوهشی جداگانه مثلفههای معنویت سانمانی
در ایران استخراج شود و الگویی مناسب طراحی شود .تعمزمیذیری نتیایش ایین ییژوهش ،نزانمنید
یژوهشهای بسزار در جوام مختلف است تا روابط مفهومی ییژوهش حاضیر را در سیانمانهیای
دیگر بررسی کنند .همچنزن ،در این یژوهش ،یقط معنویت سانمانی بیهعنیوان تبزیزنکننیدة میییت
رقابتی بررسی شد؛ به نظر میرسد متغزرهای دیگری در حونة داراییهای نامشیهود ماننید سیرمایة
اجتماعی ،سرمایة ییری ،مدیریت دانش ،یرهنا سانمانی و اقدامات میدیریت منیاب انسیانی نزیی
بتوانند تغززرات مییت رقابتی را در سانمان تبززن کنند.
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