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بررسی هوش معنوی و سطح رضایت مشتریان هتل با نقش میانجی اخالق اسالمی
(موردمطالعه :هتلهای چهار و پنج ستاره مشهد)
روحاهلل رضایی شاندیز ،1محمدرضا بهرام زاده ،2نگار سنگ سفیدی3

چکیده
رضایت مشتری امری است قطعی بهبیاندیگر موضوعی است متغیر ،که دائماً تحت تأثیر تجربیات اخیر مشتری
از مجموعه شما قرار دار؛ یعنی سطح رضایت مشتری و تمایل او برای مشارکت با مجموعه شما همواره در
نوسان است بهاینترتیب رضایت مشتری را میتوان شاخص واقعی و مفیدی برای تخمین ارتقاء هوش معنوی
دانست.حال باید توجه داشت که رابطه میان رضایت مشتری یا نارضایتی وی با حفظ او مستقیم نبوده بلکه
متغیر دیگری که نقش میانجی را عمل میکند در غالب الگوها و رفتارها اخالق حرفهای و اسالمی مؤثر
است.پس ( رضایت صرف) کافی نبوده و برای به حداکثر رساندن احتمال حفظ مشتری الزم است تا مطلع
شویم که از خدمات ارائهشده کامالً لذت بردهاند .هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین هوش معنوی و
سطح رضایت مشتریان به واسطه اخالق حرفهای اسالمی کارکنان هتلهای چهار پنج ستاره مشهد بوده است؛
که از نظر هدف کاربردی بوده و براساس روش گردآوری دادها ،تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است.
مهمانان هتل 666از مشتریان هتلهای مشهد جمعآوریشده است .جامعه آماری در این تحقیق شامل666
کارکنان و 666مشتری است که بر اساس قاعده سر انگشتی یک نمونه  666از کارکنان متناسب و یک نمونه
 666تایی از مشتریان برای جمعآوری دادهها بهصورت تصادفی انتخابشده و تجزیهوتحلیل دادهها توسط
نرمافزار اس پی اس و اسمارت پی ال اس استفاده شده است .یافتههای تحقیق نشان داد :رابطه بین هوش
معنوی و رضایت مشتری رابطه ای مثبت و معناداری است و همچنین هوش معنوی از طریق سطح رضایت
مشتریان به اخالق حرفهای کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی :شخصیت برند ،ارزش درک شده ،عملکرد برند ،هتلهای استان اردبیل
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 -2استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی ،موسسه آموزش عالی کاویان ،مشهد ،ایران
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 .1مقدمه
هوش بهعنوان یک توانایی شناختی در سال  1۰6۱میالدی توسط "آلفرد بینه" و "تئودور سیمون" مطرح شد.
بر طبق "نظریه داناها زوهر" که اولین کسی بود هوش معنوی را بهعنوان بعد جدیدی از هوش انسانی در سال
1۰۰۱میالدی مطرح کرد؛ که ویژگیها و خواص آن را با دیگر هوشها مانند هوش جسمانی و هوش عقالنی
و هوش عاطفی یا هیجانی را مطرح میسازد واژ آن بانام هوش معنوی نام میبرد که جنبههای مختلفی از
آگاهی وزندگی ذهنی و روحی درونی فرد را بازندگی و کار بیرونی متصل و یکپارچه میکند و نوعی
آگاهی درباره تمامیت جهان به شکل کلی به فرد میدهد و به نظر آنها هوشهایی است و برای حل مسائل
مفهومی و ارزشی استفاده میشود .هوش معنوی زمینه تمام آن چیزهایی است که ما به آنها اعتقادداریم و
سؤالهای جدی در مورد اینکه از کجا آمدهایم و به کجا میرویم و هدف اصلی زندگی چیست از نمود های
هوش معنوی است .برخی از نویسندگان معتقد است که هوش معنوی توانایی رفتار کردن با دلسوزی و دانایی
در حین آرامش درونی و بیرونی ،صرفنظر از پیشامدها و رویدادهاست .هوش معنوی ما را قادر میسازد که
همهچیز را که همانطور هست ببینیم .هوش معنوی مجموعهای از تواناییها برای بهرهگیری از منابع دینی و
معنوی است (رابرت ایمونز) و یکی از مؤلفههای هوش مدیریتی است پس در این میان هتلهایی که نیروهای
آن ها از هوش معنوی باالیی برخوردار هستند از آرامش و احساس رضایت بیشتری از مشتریان را بازتاب
می گیرند .بحث دیگری که در رابطه با موفقیت بیشتر در جذب میهمان یا مشتری در هتل را دارد رضایت
مهمان است .پس هوش معنوی و رضایت مهمان دارای مشترکاتی است با پیدا کردن آنها و تمرکز بر تقویت
آنها میتوان در موفقیت هتلها در جذب مشتری/مهمان دستیافت .از طرفی سرمایه انسانی که خود باعث
پیش برد اهداف هتلها میشود بحث رعایت اصول اخالق حرفهای اسالمی است .اخالق حرفهای را میتوان
مجموعه قواعدی داشت که باید افراد داوطلبانه و بر اساس ندا و وجدان و فطرت خویش درانجام کار حرفهای
رعایت کنند بدون آنکه الزام خارجی داشته باشند (قرا ملکی )13۳۱ ،که این خود بهعنوان یکی از مهمترین
فاکتورها در هتل است .به همین دلیل حفظ و جذب اینها برای بقاء هتلها ضروری است ازاینرو در این
تحقیق سعی شده تا به بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سطح رضایت مشتری را بهواسطه اخالق حرفهای با
رویکرد اسالمی در هتلهای مشهد پرداخته شود.
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 .2بیان مسئله
امروزه همه هتلها میدانند که رضایت مهمان ضامن بقاء آنها است ،از طرفی خدماتی که هتلها ارائه
میدهند بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای خدمات گردشگری هر جامعه محسوب میشود رادارند و این
را میتوان بهعنوان نقشی بر توسعهیافتگی جامعه گردشگری و صنعت توریست هر جامعه دانست .در دهههای
گذشته توسعه صنعت گردشگری و توریست هدف بوده است .به همین لحاظ از حیث تنوع خدمات و رتبه
و جایگاه دارای تنوع بسیار بوده و گسترش و سازماندهی شدهاند .توسعه و رشد خدمات کمی هتلی میتوانند
در کیفیت خدمات ارائهشده اثر بگذارد و گاها آنها را تضعیف نمایند .در نتیجه باعث کاهش رضایت
مشتری/مهمان شود .یکی از ابعاد تعیینکننده کیفیت خدمات هتل را میتوان در بررسی سطح رضایت مهمانان
دانست پس در حقیقت دارا بودن کارکنان از هوش معنوی باالتر ممکن است باعث افزایش سطح رضایت
مهمان خواهد شد که البته نقش اخالق حرفهای کارکنان هم به طبع آن باید مؤثر دانست .ضمن اینکه از
عوامل مهم و مؤثر بر موفقیت و مطرحشدن آنها در سطح جامعه رقابتی است یکی از مهمترین موضوعاتی
که هتلها در شرایط رقابت کنونی با آن سروکار دارند آگاهی از میزان رضایت مهمان است و نظرات آنان
در خصوص ارائه خدمات و عملکرد هتل است.
پس محقق درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا هوش معنوی با سطح رضایت بهواسطه اخالق
حرفهای اسالمی در هتلهای چهار و پنج ستاره مشهد دارای چه رابطهای است؟
 .3اهمیت انجام تحقیق
حدود  26سال است که سازمانها تالش میکنند تا عملکرد خود را با مفهوم مشتری مداری و ارتقاء سطح
رضایت مشتری هماهنگ کنند اما به گزارش شورای عالی بازاریابی 4تنها  14۱از سازمانها ارتقاء سطح
رضایت مشتری را بر محور مشتری مداری را مبنای کار خود قرار دادهاند و تنها  11۱از آنها باور دارند که
مشتریان با ارائه چنین تصویری موافق خواهند بود.
حال پرسش اصلی اینجا مطرح میشود که اهمیت مشتری مداری ارتقا و بررسی سطح رضایت مشتری برای
چیست؟
در شرایط سخت ویروس کرونا هتلها وارد بحرانهای جدی از کسبوکار و عدم حضور مشتری برای هتلها
شدند تا آنجا که مجبور به تعدیل و نیرو و یا حتی ورشکستگی شدند .ویروس کرونا تحوالت بسیار عظیم در
سطح جامعه و دنیا ایجاد کرد و باعث شد که بسیاری از مفاهیم به کارکرد مؤثرتر برسد و اهمیت و ضرورت
نسبی از مفاهیم روشنتر شود و همین موضوع بر صنعت گردشگری و توریست اثر گذاشت و امروز هتلداران
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و گردشگران متوجه شدهاند که دیگر با روشهای سنتی کار ،نمیتوانند خود را در مقابل تغییرات بزرگ
متعادل کنند و اقدامات سنتی آنها دیگر در روزهای بحران کارساز نیست فاکتورهای جدید باید در نظر
گرفت که علمی و استاندارد باشد تا بتوانند استراتژیهای خود را در راستای رضایت و هدف مشتری بازبینی
و خدمات خود را بهینهتر کند پس آنها اکنون آماده هستند که چرخههای دریافت ،تحلیل و اقدام را بر اساس
بازخورد مشتری تسریع کنند.
 .4فرضیه های پژوهش
هوش معنوی کارکنان بر سطح رضایت مشتریان بهواسطه اخالق حرفهای تأثیر معناداری دارد.
فرضیههای فرعی تحقیق:
-1بین هوش معنوی کارکنان هتل و سطح رضایت مشتریان آن ارتباط معناداری وجود دارد.
-2بین هوش معنوی کارکنان و اخالق حرفهای آنان ارتباط معناداری وجود دارد.
 -3بین اخالق حرفهای کارکنان هتل و سطح رضایت مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد.
 .5اهداف تحقیق
بررسی رابطه بین هوش معنوی و سطح رضایت مشتریان بهواسطه اخالق حرفهای اسالمی کارکنان هتلهای
مشهد.
اهداف فرعی-1:بررسی رابطه بین هوش معنوی کارکنان هتل با سطح رضایت مشتریان هتل-2 .بررسی
رابطه بین اخالق حرفهای اسالمی کارکنان هتل با سطح رضایت مشتریان هتل -3 .بررسی رابطه بین هوش
معنوی و اخالق حرفهای اسالمی کارکنان هتل.
 .6قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی :موضوع این تحقیق بررسی رابطه بین هوش معنوی کارکنان هتل و سطح رضایت مشتریان
یا مهمانان هتل بهواسطه نقش میانجی و اثرگذار اخالق حرفهای اسالمی کارکنان هتلهای 3و 4ستاره مشهد
در محدوده زمانی بهار و 1466انجامشده است
 .7ادبیات موضوع (چهارچوب نظری)
7-1رضایتمندی: 5رضایتمندی مشتری بهعنوان نتیجه یک ارزیابی مؤثر از استاندار مقایسههای که با
عملکرد درک شده در عمل مقایسه میشود .تعریف میشود بهعبارتدیگر اگر عملکرد درک شده ،انتقادات
را برآورده کند آنگاه رضایتمندی مشتری عبارت است از یک تجربه مبنی بر ارزیابی مشتریان از چگونگی
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تأمین انتظارات در امور ویژگیهای فردی یا عملکردی خدماتی که ارائه میشود رضایتمندی صرفاً نتیجه
مواردی است که خطا نیست (هریس ولویدا .6)2664
7-2رضایت مشتری:7
رضایت مشتری را در  4سطح بررسی میکنیم .هر یک از این سطوح متناظر با میزان تأمین انتظارات مشتری
است .هرچه به سطح باالتری از رضایت مشتری برسیم  ،بر وفاداری مشتری اضافهشده است .سطح یک:
برآوردن کردن انتظارات مشتری -سطح دوم :فراتر از انتظارات مشتری -سطح سوم :مشتری را خوشحال
کنی -سطح چهارم :رضایت مشتری همان چیزی است که مجموعه شمارا فراتر از باورها خواهد برد.
رضایت مشتری یک نتیجه است که از مقایسه پیش از خرید مشتری از عملکرد مورد انتظار یا عملکرد واقعی
ادراکشده و هزینه پرداخت میشود به دست میآید( .برلی ات . ۳)2664-استاندارد ۰666ویرایش
2666رضایتمندی را اینگونه تعریف نموده است که «تلقی مشتری از میزان تأمین نیازمندیهای خود» و این
نکته را یادآوری میکند که در وجود شکایت مشتریان لزوماً به معنای رضایت باالی مشتریان نیست (کاووسی
و همکاران .)13۳4،تسی و ویلتون ( ۰)1۰۰۳رضایت با نارضایتی مشتری را در واکنش به ارزیابی از تضاد
ادراکی ما بین انتظارات و خدمات تعریف میکند .دران تعریف رضایت مشتری تابعی از انتظاران و عملکرد
کیفی خدمات است .با توجه به اینکه دغدغه مشتری مداری مهمترین عامل موفقیت در هر سازمان است و
مشتری بهعنوان بزرگترین سرمایه هر سازمان تلقی میشود( .زارعی و موحد  .)13۳۳بدون شک رضایت
مشتری یکی از موضوعات راهبردی در اقتصاد جهان است و دیگر سازمانها نمیتوانند.به خواستههای
مشتریان بیاهمیت باشند چراکه یگانه منبع برگشت سرمایه آنها مشتریان هستند پس بنابراین نخستین اصل
در بنای کسبوکار ایجاد ارزشهای مشتریپسند است .ازآنجاییکه بهبود عملکرد تأثیر زیادی بر رضایت
مشتری دارد.لذا سرمایهگذاریهای زیادی کردهاند تا دستیابی به رضایت مشتری که هدف اغلب
سازمان های خدماتی امروزی است دست یابند .بدین ترتیب افزایش رضایت مشتری منجر به افزایش منافع و
کاهش مخارج بازیابی میشود (رحیمی فکور .)13۰4 ،مطالعات در زمینه مفاهیم رضایت مشتری به سه گروه
اصلی تقسیم میشود :الف :به دنبال ارتباط بین انتظارات مشتریان و ارزیابی عملکرد است .ب :سابقه رضایت
مشتری را بررسی میکند .ج :به بررسی نتایج رضایت مشتری بر تصمیمگیری مجدد در زمینه خرید
محصوالت آتی سازمان (اندرسون ،فورنل ،لهمان .)1۰۰4 -گروه دیگری از محققان اعتقاددارند که رضایت
6
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مشتری تنها به انتظارات آنان برنمیگردد ،بلکه توجه به نیازهای او ،بهویژه نیازهای اساسی مانند ایمنی ،احترام،
عدالت و غیره اهمیت دارد چون نیازها با انتظارات فرق دارد که برخی از این نیازها با احترام آداب اجتماعی
و نوعدوستی و غیره برآورده میشود .بنابراین رضایتمندی مشتری یعنی تأمین کامل نیازها خواستههای او
درست وهمان زمان و با همان روشی که میخواهد (قره داغی ،شیخ بکلو وموسویان .)13۰1
 7-3اخالق حرفهای :10مبنای هرگونه اخالقی در کسبوکار است .اخالق حرفهای به معنای اخالق
کارواخالق مشاغل است.
7-3-1اخالق کار  :تجمیع انرژی ذهنی ،روانی و فیزیکی فرد با گروه در جهت اخذ قوا و استعداد درونی
گروه و فرد برای توسعه و اخالق حرفهای میکوشد به مسائل و ارزشهای اخالقی در حرفههای گوناگون
پاسخ داده و برای آن قواعد ،ضوابط و اصول خاصی در محیط حرفهای متصور شود و بهعبارتدیگر فرد در
فطرت خویش برای انجام کار حرفهای آن را رعایت میکند بدون آنکه الزام خارجی داشته باشد و یا در
صورت تخلف به مجازات قانونی دچار شود .بهبیاندیگر اخالق حرفهای رفتاری متداول در میان اهل یک
حرفه است و مدیریت و رفتار کردار آدمی هنگام انجام دادن کارها حرفهایای است .یا مجموعهای از قوانین
که در وهله اول از ماهیت حرفه و شغل به دست میآید.
 7-3-2رویکرد اسالمی به اخالق :11اخالقیات و اخالق از مواردی است که تأکید بسیار بر رعایت آن
در جوامع اسالمی و رفتارهای بین فردی به آن میشود و بهنحویکه یکی از رسالتهای حضرت محمد (ص)
به اوج کمال رسانیدن مکارم اخالقی است.که میتواند نقش مؤثری بهعنوان مجموعه از بایدها و نبایدها در
هر یک از سازمانها میتواند ایفا کند .برای تبیین مؤلفههای کاربردی اخالق حرفهای اسالمی ،میتوان از
اصول راهبردی اخالق حرفهای در اسالم استفاده کرد که عبارتاند از :اقوام اصیل و نامشروط به انسان،
رعایت آزادی انسانها ،برقراری عدالت در مورد انسانها – امانت ورزی در رفتار و بینش شخصی (اسکندر
کریم زاده  .)12۰پس بهطورکلی الگوهای رفتاری در سطح نمادها و سازمانهای اجتماعی ،وحدتبخش
جامعه دینی است و تعریف کلی الگوهای اخالقی و رفتار ارتباطی ،مسئولیتپذیری در برابر حقوق افراد است.
جامعه دینی از حیث تعامل سازمانها و نهادهای اجتماعی آن و نیز ازنظر رفتار ارتباطی افراد ،متضمن مسائل
فراوانی است .این مسائل از نوع بینش دینی چنین جوامعی سر برمیآوردند و باید با ایدئولوژی دینی نیز پاسخ
دهند.از اصول اخالق حرفهای مدیران در اسالم میتوان -1 :کسب رضای خداوند و اخالق در کار -2
Professional Ethics
Islamic Approach to Ethics
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وجدانکاری  -3رعایت حد اعتدال در کار  -4خوش برخوردی و خوشرویها ،رازداری  -6امانتداری -۱
امروزه فرار کردن صاحب شغل  -۳دلسوزی  -۰عدم پروا از انجام کار آبرومندانه و باشرافت  -16اهمیت
دادن به کار  -11انجام هر کاری در وقت خود  -12جدیت در اشتغال به هر کاری  -13پشتکار و عدم یاس
 -14نداشتن فساد اداری اشاره کرد.
 7-3-3مبانی نظری اخالق حرفهای در اسالم :12داشتن الگوهای رفتاری در سطح سازمان و
مجموعهها میتواند سبب وحدتبخشی جامعه یا سازمان هدف باشد تعریف کلی الگوهای اخالقی و رفتار
ارتباطی ،مسئولیتپذیری در برابر حقوق افراد است .اخالق ،سامان دهنده رفتار ارتباطی در مقیاس فرد،
سازمان ،جامعه و یا روابط هیجانی است همین رفتار ارتباطی سازمان ،با محیط و نیز تعامل آن در سطح ملی
جهانی مطرح است (منیره عاملی.)13۳1 -مهمترین اصول راهبردی که میتوانند منشأ شکلگیری مؤلفههای
کاربردی اخالق حرفهای اسالمی شوند عبارتاند از:
الف)کرامت انسانی
ب)آزادی فردی
ج)عدالت اجتماعی
د)امانت ورزی در دو سطح امانتداری و بینش امانت گری = که اصل االصول است (نقی امیری،علی .)13۳۰
 7-3-4اصول اخالق حرفهای کاری در اسالم-1 :13کسب رضای خداوند و اخالق در کار -2
وجدان کاری -3رعایت حد اعتدال در کار -4خوش برخوردی و خوشرویی -۱رازداری -6امانتداری -۱
امروز و فردا کردن صاحبکار -۳دلسوزی -۰عدم پروا از انجام کار آبرومندانه و باشرافت-16اهمیت دادن
به کار -11انجام هر کاری در وقت خود-12جدیت در انتقال به هر کاری -13پشتکار و عدم ناامیدی-14
نداشتن فساد ادراری
پینو 14اعتقاد دارد که اخالق حرفه ای رشته ای از دانش اخالق است که ضمن مطالعه ارتباط شغل ها به بیان
مسئولیت های اخالقی سازمان و تشخیص و حل مسائل اخالقی در حرفههای گوناگون میپردازد و وظایف
مدیران را در اخالقی کردن مجموعه هدف اینچنین بیان میکند:
الف)ارزشیابی عملکردهای اخالقی کارکنان
ب)اخالقی کردن هدفهای سازمان
12

Theoretical Foundations of Professional Ethics in Islam
Principles of Professional Work Ethics in Islam
14
pino
13
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ج)اشاعه ارزشهای اخالقی در سازمان
د)اخالق ورزی در زندگی شخصی هـ)اهمیت دادن به اخالق حرفهای در شغل
و)برخورد عقالنی و روشمند در برخورد با مسائل و)توجه خاص به آموزش اخالق حرفهای
ح)تهیه و تدوین منشور اخالقی مربوط به سازمان هدف (امیری و همکاران)13۳1-
گرایش به ارزشهای اخالقی بهطور فطری در نهاد آدمی وجود دارد؛ و دین اسالم این فطرت را بیپاسخ
نگذاشته است که سخنان پربار حضرت علی (ع) یکی از آن منابع است و مورد توجه بسیاری از دانشمندان و
پژوهشگران است؛ که نتایج آنها نشان میدهد که حضرت علی (ع) به بحث اخالقیات و اصول اخالقی توجه
بسیار داشته و در موارد فراوانی کارگزاران ویاران خود را وبه نوعی تمامی انسانها را طول زمان را به رعایت
اول اخالقی دعوت میکند .که بهطورکلی اصول اخالقی مطرحشده در نهجالبالغه در چند دسته قرار
میگیرند-1 :احترام و تکریم -2اصل آزادی -3اصل انصاف -4اصل وفای به عهد -۱اصل امانت -6اصل
صداقت -۱اصل مسئولیتپذیری -۳اصل قانون مداری -۰اصل مدارا و سه صدر -16اصل نقادی و
انتقادپذیری -11اصل عدالت -12اصل فروتنی -13اصل رازداری
4-7معنویت :1۱در دوران معاصر مفهوم بااهمیت مجزا از دین شده است به گونهای که حتی کسانی که
خود را دین دار میدانند بسیار مایلند به معنویت هم متصف باشند با توجه به اینکه دو تعریف از معنویت در
دسترس است یکی تعریف مفهومی و منطقی و دیگری راهبردی اما با توجه به اینکه معنویت مفهومی مستقل
و جدا از دین است دین خود بهعنوان ناظر برامور بیرونی و نهادی است حال آنکه معنویت در ابعاد درونی
ناظر است در یک جمعبندی باید گفت که مفهوم معنویت جهت گیری عمیق درونی فرد به سوی گذر از
عالم خاکی و زیست مادی به سوی امری فراتر و متعالی تر است باید بگویم معنویت یک فرآیند و امری پویا
است که در این امور متجلی و قابل مشاهده است نوعدوستی محبت غیر مشروط لطافت در رفتار با دیگران
خود را فراتر از یک موجود خاکی دیدن احساس آرامش و استواری.اینها مفاهیم کاربردی تر از مفهوم
معنویت است( .حمیدیه ،بهزاد .)۰۱ ،عراقی ( )13۳4معنویت اسالمی را در قالب معنویـت فطـری کـه
کامـلتـرین شکل معنویت است معرفی میکند و طبقه بندی جامعی از معنویت ارائه مـیدهـد که بدین شرح
است  :الف ـ معنویت سنتی :معنویتی که در گذشته عرفای همـۀ مـذاهب و ادیـان بدان عمل میکرده اند و
امروزه همچنان بدان عمـل مـیشـود .معنویـت سـنتی ،یک بعدی و تنها ناظر به عشق و شور الهی است .نیـروی
شـدید جاذبـۀ عشـق الهی ،پیش از موعد ،تعادل بین جسم و روح را بر هم میزند ،این افراد اغلب به گمان
خود در پی جلب رضایت خداوند هسـتند ،امـا در واقـع بـی آن کـه بخواهند یا بدانند در پی ارضای نفس
spirituality
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خویش هستند .بدین معنی که مـدام در پی حاالت لذت بخشی از قبیل خلسه ،جذبه و قدرت با آرامش درون
هستند .این اشتیاق حتی اگر انگیزة آن عشق الهی باشد ،معموالً مـانع رشـد هماهنـگ خود میشوند .روشهای
معمول در معنویت سـنتی عبارتاند از :انـواع ریاضـت (روزه ،امساک ،گوشه نشینی ،سکوت و مراقبه) و
همچنین برخی عبادات ویژه  .ب ـ معنویت انحرافی :این نوع معنویت از ظواهرمعنویت سنتی تقلید میکند ،اما
در واقع هدفش ارضای نفس است .ج ـ معنویت فطری :شکل دیگری از معنویت وجود دارد که بـه راحتـی
در چارچوب یک زندگانی عادی میگنجد و می توان آن را معنویت فطری نامید .این نوع از معنویت که
هدف از عمـل بـه آن ،کـه رسـیدن بـه خودشناسـی و خداشناسی است ،به واقع همان معنویت حقیقی اسالمی
است .معنویت فطـری به دلیل همسویی با طبیعت انسان امروزی ،در او ایجاد تعادل میکند و بـه هـر دو بعد
طبیعت جسمانی و روحانی انسان توجه دارد (عراقی.)13۳4 ،
 5-7هوش :16تعاریف مفاهیم هوش معنوی به معنای یک استعداد کلی شخصی برای درک جهان خود و
برآورده ساختن انتظارات آنکه شامل تواناییهای فرد برای تفکر منطقی اقدام هدفمندانه و برخورد مؤثر با
محیط است .بیش از دو هزار سال پیش افالطون در کتاب جمهوریت هوش را تعیینکننده اصلی جایگاه
سیاسی و اجتماعی افراد تعریف کرده است (اسماعیلی و گودرزی تهران .)13۳6
مفهوم هوش به دو گروه تقسیم میشوند -1 :اعتقاددارند که هوش از یک استعداد کلی و واحد تشکیل
میشود  -2معتقدند که انواع مختلف هوش وجود دارد .تابهحال تعریف دقیق از هوش مشخص نشده چونکه
هوش یک مفهوم انتزاعی است و درواقع هیچ نمونه ی بایدی  ،محسوس و عینی و فیزیکی وجود ندارد
اصطالح هوش فقط نامی است که به فرایندهای ذهنی با مجموعه رفتارهای هوشمندانه اطالق میشود و
نظریههای هوش در عمل ،نظریههای مربوط به رفتار هوشمندانه است( .گنجی روانشناسی عمومی صفحه 24
سال .)13۳6
 7-5-1هوش معنوی و مدلهای آن :مفهوم هوش معنوی در ادبیات آکادمیک روان شناسی برای
اولین بار در سال  1۰۰6توسط استیونز 1۱و بعدها در سال  1۰۰۰توسط امونز مطرح شده به موازات این جریان
گاردنر در سال  1۰۰۰مفهوم هوش معنوی را در ابعاد مختلف مورد نقد وبررسی قرارداد و پذیرش این مفهوم
ترکیب معنویت و هوش را به چالش کشید هوش معنوی موضوعی جالب وجدیدی است که مطالب آن و
یافته های پژوهشی ونظری بسیارکمی دارد هوش معنوی قادر است که هوشیاری یا اساس پیوند یک قدرت
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برتر با یک وجود مقدس راتسهیل یا افزایش دهد( .سیسک وتورنس  1۳)2661هوش معنوی سازه های
معنویش و هوش را درون یک سازه جدید ترکیبی میکند در حالی که معنویت با جستجو وتجربه عناصر
مقدس معنا ،1۰هوشیاری اوج یافته 26با تعالی در ارتباط است ،هوش معنوی مستلزم تواناییهایی است که از
چنین موضوعات معنوی برای تطابق و کنش اثر بخشی و تولید محصوالت و پیامدهای باارزش استفاده میکند
(امونز.)1۰۰۰ ،بهطورکلی میتوان پیدایش سازه هوش معنی را بهعنوان کاربرد ظرفیت ها ومنابع معنوی در
زمینه ها وموقعیت های عملی در نظر گرفت افراد زمانی هوش معنوی را به کار می برندکه بخواهند از ظرفیت
ها ومنابع معنوی برای تصمیمگیری های مهم و اندیشه در موضوعات وجودی21یا تالش درجهت حل مسائل
روزانه استفاده کنم (امونز ،زوهرمارشال  )2666بنابراین هوش معنوی موضوعات ذهنی معنویت را با تکالیف
بیرونی جهان واقعی ادغام میکند (ولمن.22)2661 ،دیدگاهی که هوش چندین توانایی مختلف را در بردارد،
به وسیله ی روند اخیر در عصب شناسی و روان شناسی ،شناختی حمایت شده است ،حضور هوش معنوی ما
را قادر میسازد که چیزها را همان طور که هستند ببینیم ،عادی از تشریفات ناهوشیار در مقابل افکار
آرزومندانه یا درک قطعیت ،تمرین هوش معنوی ایجاب میکند که با واقعیات هستی گرایانه از قبیل آزادی،
رنج ،ومرگ ...؛ و با درگیر شدن با جستجو دائمی برای معنا ،مواجه شویم.هوش معنوی برای بسیاری از مردم
داللت برحساسیت زیبا شناختی وتحسن زیبایی دارد.هوش معنوی میتواند با روش های متنوعی برای ترتیب
توجه ،تغییر شکل دادن هیجانات وترویج و تربیب رفتارهای اخالقی رشد یابد (رابر،الش) 23هفت شیوه متداول
در مذاهب جهان را شرح داده که گشایش قلب و ذهن را تشویق کرده و به مردم کمک میکند تا بعضی از
این کیفیت ها را پرورش دهند.باید گفت که در تعریف های موجود از هوش معنوی بهویژه بر نقش آن در
حل مسائل وجودی و یافتن معنا و هدف در اعمال و رویدادهای زندگی روزمره تأکید شده است (زوهر،
مارشال .( )2666ولمن ( )2661ناسیل 24 )26666؛( کینگ  )266۱بعدها گاردنردر سال 1۰۳3نظریههای هوش
های هفت گانه را مطرح کرد؛ که بعد هوش طبیعت گرا (چارک )13۳4 -یعنی هوش معنوی و هوش هستی
گرا را مطرح کرد (گاردنر  )2662اشتنبرگ نیز از سه نوع هوش سخن می گفت -1 :هوش تحصیلی -2
هوش خالق  -3هوش عملی که بعدها به دنبال هوش عمومی ،هوش هیجانی مطرح شد .گول من 2۱در سال
 1۰۰6اظهار داشت که انسان در راستای موقعیت در زندگی به چیزی بیشتر از بهره هوشی نیاز دارد و آن
18
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هوش هیجانی ( )EQاست وهوش سومی هم به نام هوش معنوی ( )SQمطرح کرد که امروزه گفته میشود
که iQو  EQواقعاً مؤثر نبوده (چرین.)2664 ،
 7-5-2مدلهای هوش معنوی:
1-2-5-7مدل بروس لیچفیلد :مانند سایر اندیشمندان ،به بعد آگاهی اشاره میکند ،اما توجه او بیشتر بر
کاربرد درونی هوش معنوی است ،از جمله داشـتن آرامـش .عـالوه بـر ایـن او جنبـه هـای اخالقـی ایـن
هـوش را مـورد توجـه قـرار مـیدهـد .بـروس لیچفیلـد مشخصات هوش معنوی را چنین مطرح میکند
 .1آگاهی از تفاوت
 .2حس ماوراءالطبیعه
 .3حکمت وخرد
 .4آگاهی ودوراندیشی
 .۱آرام بودن در هنگام آشفتگی وتناقض ودوگانگی
 .6تعهد ،فداکاری و ایمان
 .۱آگاهی هوشیارانه و سازگاری با وقـایع و تجـارب زنـدگی و پـرورش خـود آگاهی
 2-2-5-7مدل ایمونز  :معتقد است که هوش معنوی ،جنبه های بیرونی هوش را با جنبهای درونی
معنویت تلفیق میکند و بدین ترتیب ظرفیت خارق العادهای در فرد ایجاد میکند به گونهای که میتواند معنویت
را به شکلی کاربردی مورد استفاده قرار دهد .وی برای افرادی که از نظرمعنوی باهوش هستند پنج ویژگی را
برمیشمارد
 .1ظرفیتی برای برتربودن
 .2توانایی ورود به سطوح باالتر آگاهی
 .3فعالیتها و روابط خود را با احساس معنویت انجام دادن
 .4توانایی بهرهبرداری از منابع معنوی برای حل مشکالت زندگی
 .۱ظرفیت برای رفتارهای پرهیزکارانه جهت نشان دادن رحم و تواضع
لبته در پاسخ به انتقادات مایر ،مبنی بر ایـن کـه تقـوا و پرهیزگـاری ،رفتـاری است که به شخصیت و اخالقیات
نسبت داده میشود و نه به هوش ،ایمونز عامـل پنجم را کنار گذاشت و چهار بعد اول را به عنوان همـۀ عناصـر
مـدل خـود بـاقی گذاشت.
 7-5-2-3مدل کینگ :مؤلفههای این مدل عبارتاند از:
-1تفکروجودی انتقادی-2تولیدمعنای شخصی-3آگاهی متعالی-4حالت هوشیاری
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7-5-2-4مدل وگان :این مدل بر وجود سه جز هوش معنوی اذعان دارد :توانایی یافتن معنا بر اساس
درک عمیق مسائل مربوط به هستی -26آگاهی از سطوح چندگانه هوشیاری و توانایی استفاده از آن جهت
حل مسأله -آگاهی از تعامل میان همه موجودات با یکدیگر و تعامل آنها با ماورا (جهان غیرمادی)( 2۱آمرام،
.)266۰
7-5-3مقایسه هوش معنوی با سایر هوش ها.
شایان ذکر است که برخی از اندیشمندان به مقایسه هوش معنوی با سایر هوشها پرداخته اند که در ادامه به
برخی موارد ،اشاره می شود :زهار و مارشال در مقایسه این سه هوش با یکدیگر جدول زیر را ارائه کردهاند:
جدول -1مقایسه سه سطح اصلی هوش (ناسل)2004 ،

نوع هوش

کارکرد

نوع سرمایه

هوش عقالیی ()IQ

آنچه فکر می کنم

سرمایه مادی

هوش عاطفی ()EQ

آنچه احساس می کنم

سرمایه اجتماعی

هوش معنوی ()SQ

آنچه هستم

سرمایه معنوی

 مک هووک بر اساس پژوهشی که در سال  2662منتشر کرده است تفاوت میان هوش معنوی و
سایر هوشها و یا ضریب هوشی را به صورت زیر عنوان می کند (ناسل.)2664 ،
جدول -2مقایسه هوش معنوی با سایر هوش ها (ناسل)2004 ،

هوش معنوی

سایر هوش ها

نامحدود (کلی)

محدود (مشخص)

نمادین (از آن معانی

معنایی (دارای معنای

مختلفی استنباط می شود)

خاصی است)

متحد کننده

تفکیکی کننده

شکوفاکننده خود

کنترل کننده خود

کیفی

کمی

معنوی

مادی

Existential
The transcendent
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 .8پیشینه پژوهش
یعقوبی وهمکاران  13۰۰در پژوهش خود با عنوان تببین هوش معنوی و تاثیر آن بر اخالق حرفهایای کارکنان
دانشگاه سیستان و بلوچستان به تاثیر شاخص های هوش معنوی ر اخالق حرفه تأکید کردند وتنها مؤلفه
تجربیات معنوی بر اخالق حرفهایای رابطه معنا داری وجو نداشت
مرجان نیک هوش ( )13۰۰در پژوهش خود با عنوان بررسی میزان تأثیر جلوه های زیباشناختی در افزایش
رضایت مهمانان در صنعت هتل داری هتلهای  ۱ستاره مشهد مقدس نتیجه این شد که هتلها در سبک های
خاص در ساخت و ساز دکوراسیون داخلی و نما و پخش موسیقی میتواند شرایط حاکم را تغییر داده و با
ایجاد آرامش در میان کارکنان خالقیت و بهرهوری آنان را افزایش دهد.
(فیروزه دادرس ،عصمت نوحی)13۰۱ ،در پژوهش خود با نام رتباط اخالق حرفهای با هوش معنوی
دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اجام شده بود به رابطه معنا دار بین اخالق حرفهایای وهوش
معنوی تأکید داشت
نتایج تحقیق کوهساری ،صحت( )13۰۱با عنوان بررسی رابطه به کارگیری هوش معنوی و مشتری مداری
باتوجه به نقش میانجی اخالق حرفهای کارکنان در شعبه بانک ملت شهرستان گرگان :نشان میدهد بین هوش
معنوی و اخالقی حرفهای رابطهای معنا دار و مثبت وجود دارد و بین اخالق حرفهای کارکنان و مشتری مداری
رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد
محمدی جمبر ،نودال قمریه 2626،به بررسی رابطه نقش هوش هیجانی معنوی و هوش و انگیزه کار در تعیین
سطح بهبود عملکرد کارکنان هتل و نتیجه گرفته شد که هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان تأثیر ندارد و
هوش معنوی دارای تأثیر معناداری است و انگیزه کار کردن بر عملکرد کارکنان تأثیر معناداری دارد
درویس صبان ،سلیم با سالمه ،احمدگانی و زین الدین رحمان ( )2626به بررسی تأثیر اخالق کاراسالمی،
صالحیت ها و فرهنگ کار درمورد رضایت شغلی و عملکرد کارمندان هتل چهارستاره مالزی نتیجه گرفت
که  :رابطه مستقیم بین اخالق اسالمی و ویژگیهای آن و بر سطح رضایت و عملکرد کارکنان هتل وجود
دارد؛ و رابطه غیرمستقیم بین فرهنگ کارکنان هتل بر سطح رضایت و عملکرد کارکنان هتل وجود دارد؛ و
همچنین به طور غیرمستقیم رابطه معناداری بین اخالق کار اسالمی و سطح رضایت شغلی بر عملکردهای
کارکنان وجود دارد؛ یعنی بطور کلی فرهنگ کار تأثیر معنادار و ناچیزی را از طریق رضایت شغلی بر عملکرد
کارکنان وجود دارد
نانسیا و دریس ( )2611در تحقیق خود با عنوان رابطه بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی به این نتیجه
رسیدند که بین معنویت و محیط کار و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد
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 .9روش پژوهش
تحقیق فوق ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر روش گردآوری دادهها توصیفی یا همبستگی است .تحقیق
کاربردی است که محقق دران به دنبال راهحل مشکل است و یا به عبارتی این نوع تحقیقات به حل مسائل و
مشکالت فراروی جامعه هتلینگ برای اراییه کیفیت زندگی بهتر و با امکانات است که برای این منظور از
نتایج تحقیقات بنیادی استفاده میشود .با توجه به قصد داریم رابطه بین هوش معنوی و سطح رضایت مهمانان
یا مشتریان هتلهای مشهد را بهواسطه اخالق اسالمی حرفهای کسبوکار را بسنجیم.
در ضمن پژوهش همبستگی از نوع پژوهشهای غیرآزمایشی است که قدرت ارتباط بین متغیرها را مطالعه
میکند در این روش دادهها دو یا چند متغیر کمی از گروه یا واحد و یا دوگروهی که از لحاظ منطقی به هم
وابستهاند گردآوری و همبستگی بین آنها را تعیین میکند.
در پژوهش تحقیقاتی فوق برای جمعآوری اطالعات موردنیاز بهطورکلی از روش پرسشنامه استفادهشده و
برای تدوین و تنظیم مبانی نظری و ادبیات تحقیقی از روشهای مطالعه کتابخانه و مطالعه اسناد مدارک
استفادهشده است.
ابزارهای جمعآوری اطالعات در پژوهش فوق پرسشنامه است که پرسشنامه هوش معنوی مدل بدیع و
همکاران( )2611که شامل  42ماده و چهارعامل تشکیلشده است و پرسشنامه رضایت مشتری هتل داری 3۰
ماده بوده و هدف آن سنجش رضایت مشتریان از خدمات هتلداری از ابعاد مختلف می باشد و پرسشنامه
اخالق حرفهایای اسالمی که دارای  16ماده دارد و  ۳مؤلفه است الزم به ذکر است که تحلیل ها با استفاده
از نرم افزار  Smart PLSو  SPSSانجامشده است .که مهم ترین دلیل استفاده از نرم افزار Smart PLS
نرمال نبودن متغیرهای تحقیق می باشد .پیش از تعیین روش آماری مناسب برای تحلیل ،فرضیه ی نرمال بودن
مشاهدات به صورت استنباطی با استفاده از آماره کلموگروف -اسمیرنف ،بررسی می شود .در صورتیکه
مشاهدات از توزیع نرمال پیروی نکنند ،از روش های ناپارامتری به منظور تجزیه و تحلیل آماری استفاده می
شود .برای تجزیه و تحلیل مشاهدات و بررسی تایید یا رد فرضیات تحقیق ازروش های آماری تی تک نمونه
ای ،رتبه بندی فریدمن استفاده شده است.
برازش مدل اندازه گیری:
معیار اول پایایی و رواییی به کمک نرم افزار اس پی اس برابر شده که مقدار آلفای کرونباخ باالتر
از  6.۱نشان گر پایایی قابل قبول است و مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی 6/4 ،می
باشد .در جدول فوق برای متعیرهای مقدار ضرایب بارهای عاملی از  6/4بیشتر است که نشان از مناسب بودن
این معیار دارد
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پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

رضایت

6/۳6۰

6/۳23

هوش معنوی

6/۰6۳

6/۳۳6

اخالق حرفهای

6/۳۱۳

6/6۳۱

بهترین روش برای سنجش روایی سازه استفاده از تحلیل عاملی تأکیدی است؛ که نتیجه خواهد شد که
شاخصها با مالک تفسیری مطابقت دارد؛ و ساختار تمام عامل ها مورد بررسی را تائید میکند(تفکر کلی و
بعد اعتقادی  ،./513.توانایی مقابله و تعامل با مشکالت ، ./840پرداختن به سجایای اخالقی ،./534
خودآگاهی و عشق و عالقه( )./571خدمات ./620و محصوالت ،کارکنان ،./683فرآیند )./456ابعاد
(مسئولیتپذیری( ،)./562صادق بودن( ،)./698عدالت و انصاف(،) ./592وفاداری( ،),/463برتری-
جویی و رقابت طلبی( ،) ./555احترام به دیگران( ،)./678همدردی با دیگران( ، )./672و رعایت و احترام
نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی)./644
معیار دوم از بررسی مدل های اندازه گیری ،روایی همگرا است که به بررسی همبستگی هر متغیر
با سواالت ( شاخص ها) خود می پردازد .با توجه به مقادیر زیر و روش فورنل و الرکر که مقدار مناسب
برای  AVEرا  6.۱به باال معرفی کردهاند .برای تمامی  3متغیر مقدار  AVEبیشتر یا مساوی  6.4می باشد
رضایت

هوش معنوی

اخالق اسالمی

./530

/626

./752

معیار سوم روایی واگرا بررسی برازش مدل های اندازه گیری است که دو موضوع را پوشش
می دهد :بررسی ارتباط سواالت با شاخص (:تفکر کلی و بعد اعتقادی  ،./513.توانایی مقابله و تعامل
با مشکالت ، ./840پرداختن به سجایای اخالقی  ،./534خودآگاهی و عشق و عالقه)./571
(خدمات ./620و محصوالت ،کارکنان ،./683فرآیند )./456ابعاد (مسئولیتپذیری( ،)./562صادق
بودن( ،)./698عدالت و انصاف(،) ./592وفاداری( ،),/463برتریجویی و رقابت طلبی( ،) ./555احترام
به دیگران( ،)./678همدردی با دیگران( ،)./672و رعایت و احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای
اجتماعی)./644
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بررسی همبستگی زیر شاخه ها

هوش معنوی

متغیرها

رضایت

رضایت

1/66

هوش معنوی

6/۱۱۱

1/66

اخالق حرفهای

6/۱6۰

6/۱26

اخالق
حرفهای

1/66

بررسی روایی واگرا زیرشاخص ها

هوش معنوی

متغیرها

رضایت

رضایت

6/۱2۰

هوش معنوی

6/۱۱۱

6/۱۰1

اخالق حرفهای

6/۱6۰

6/۱26

اخالق
حرفهای

6/۳6۱

روایی واگرا با روش فورنل و الرکر:
همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود ،مقدار جذر  AVEمتغیرهای مکنون در پژوهش که در خانه
های موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفته اند ،از مقدار همبستگی میان آنها که در خانه های زیرین و
چپ قطر اصلی ترتیب داده شده اند ،بیشتر است .از این رو می توان اظهار داشت که در تحقیق ،متغیر ها (
متغیرهای مکنون) در مدل تعامل بیشتری با شاخص های خود دارند تا با متغیر های دیگر .به بیان دیگر ،روایی
واگرای مدل در حد مناسبی است.
برازش مدل ساختاری

ابتدایی ترین معیار برای سنجش رابطه ی بین متغیر در مدل ( بخش ساختاری) ،اعداد معنی داری  tاست .در
صورتی که مقدار این اعداد از  1.۰6بیشتر شود ،نشان از صحت رابطه ی بین متغیرها و در نتیجه تایید فرضیه
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ها پژوهش در سطح اطمینان  6.۰۱است .البته باید توجه داشت که اعداد فقط صحت رابطه را نشان می دهند
و شدت رابطه بین متغیرها را نمی توان با آن سنجید.

برازش مدل معادالت ساختاری به همراه ضرایب معنی داری t

با توجه به دو نمودار فوق ،مقدار  T-Valueبرای  2رابطه متغیرهای مربوط به دو فرضیه اصلی تحقیق و هر
زیر شاخص با زیر شاخص اصلی مربوط به آن ،بیشتر از  1.۰6می باشد و نشان دهنده این است که همه رابطه
ها تایید شده است .این به معنای برازش مناسب و کامل مدل است.


معیار  R Squaresیا  :R2معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه گیری و بخش
ساختاری مدل سازی معادالت ساختاری به کار می رود و نشان از تاثیری دارد که یک متغیر برون
زا یا مستقل بر یک متغیر درون زا یا وابسته می گذارد

رضایت

R Square
6/442

اخالق حرفهای

6/1۰2

مقدار  6.33 ،6.1۰و  6.6۱به عنوان مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی در نظر گرفته می شود .مقدار
 R2برای متغیرهای برون زا یا مستقل برابر صفر است.
با توجه به جدول فوق مقدار  R2برای متغیرهای وابسته در حد متوسط قرار دارد و با توجه به مقدار مالک،
مناسب بودن برازش معادالت ساختاری تایید می شود
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معیار  : )Stone- Geisser Criterion ( Q2این معیار قدرت پیش بینی مدل را مشخص می
سازد و در صورتی که مقدار  Q2در مورد یکی از متغیر های درون زا سه مقدار 6.1۱ ،6.62و 6.32
را کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پیش بینی ضعیف ،متوسط و قوی متغیر یا متغیر های برون
زای مربوط به آن دارد.
متغیرها

SSO

SSE

هوش معنوی

2364

2364

اخالق حرفهای

2364

1۱1۳.۰2

6/2۱4

رضایت

۱6۳

6۱۳.3۱

6/143

1-SSE/SSO

متغیرهای درون زای ( وابسته) بیشتر از  6.14می باشد که این نشان می دهد که متغیرهای برون زا ( مستقل)
در پیش بینی متغیرهای وابسته نسبتا قوی هستند و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را بار دیگر
تایید می سازد.
بررسی مقدار همبستگی بین متغیرها
رضایت
هوش معنوی

ضریب همبستگی

6.۱۱۱

سطح معناداری

6.64۱

تعداد

666

می توان نتیجه گرفت که بین هوش معنوی کارکنان هتل و سطح رضایت آن ارتباط معناداری وجود دارد

اخالق اسالمی
هوش معنوی

ضریب همبستگی

6.۱26

سطح معناداری

6.661

تعداد

666

می توان نتیجه گرفت که بین هوش معنوی کارکنان هتل و اخالق اسالمی کارکنان آن ارتباط معناداری وجود
دارد
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رضایت
اخالق اسالمی

ضریب همبستگی

6.۱6۰

سطح معناداری

6.626

تعداد

666

می توان نتیجه گرفت که بین اخالق اسالمی کارکنان هتل و سطح رضایت ارتباط معناداری وجود دارد
مؤلفه

ضریب

T-مقدار

سطح

مسیر

VALUE

معنی

نتیجه

داری
هوش معنوی ←اخالق
حرفهای
اخالق حرفهای ← رضایت
هوش معنوی ← اخالق
حرفهای← رضایت

6/۳۱3

36/3۱۱

6/661

تایید

6/42۱

2/۱1

6/661

تایید

6/۳3۳

-

-

تایید

 .10بحث و نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها در جدول نشان داده شده است .به طور خالصه میتوان گفت که بین
هوش معنوی کارکنان هتل های  4و  ۱ستاره مشهد و سطح رضایت مشتریان هتل و اخالق حرفهای اسالمی
رابطه معناداری وجود دارد .به طوریکه با افزایش هوش معنوی کارکنان میزان سطح رضایت مشتریان افزایش
می یابد و همچنین با افزایش هوش معنوی کارکنان ،اخالق حرفهای اسالمی آنها نیز افزایش مییابد .همچنین
بین اخالق حرفه اسالمی کارکنان هتل های  4و  ۱ستاره مشهد و سطح رضایت مشتریان رابطه معناداری
وجود دارد به طوریکه هر چه اخالق حرفهای اسالمی کارکنان بهتر باشد؛ سطح رضایت مشتریان بیشتر خواهد
بود.
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 .11پیشنهادهای کاربردی تحقیق
با استفاده از تستهای استاندارد هوش معنوی و اخالق حرفه اسالمی در مرحله گزینش و استخدام کارکنان
-2از آنجاییکه اخالق حرفهایای اسالمی ،رابطه مثبتی با هوش معنوی دارد ،پیشنهاد میگردد سایر هتل ها
برای افزایش توجه به رعایت کدهای اخالقی توسط مدیران خود ،به پررنگترنمودن منشور اخالقی در فضای
کسب وکار تأکید و تبلیغ آن درهتل خود بپردازد.
-3محیطهای کسب و کارو هتل ها ،محیط مناسب و غنی هستند که میتوانند موجب پرورش هوش معنوی
کارکنان شوند .همچنین باید با توجه به اهمیت رشد همه جانبه مدیران و کارکنان و در نظر گرفتن هوش
معنوی به عنوان یک قابلیت مهم و اساسی در محیطهای کاری برای رشد و پرورش آن برنامه ریزی نمود .با
برگزاری کارگاههای آموزشی مستمر برای معرفی و شناساندن مهارتهای هوش معنوی به مدیران و کارکنان
در سطوح مختلف هتل میتوان به گسترش معنویت در محیط کسب و کار کمک نمود .همچنین تحقیقات
هوش معنوی را میتوان برای گزینش کارکنان آینده به کاربست تا آنان با استفاده از سطح هوش معنوی باال و
مقتضیات محیطی فرصت و زمینهای برای رشد شکوفایی و تعالی خود فراهم نمایند
منابع و مآخذ
حمید ،نجمه .زمستانی ،مهدی( .)1332رابطه هوش معنوی و ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکی.
قراملکی فرامرز ،احد ،درآمدی بر اخالق حرفه ای .چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات سرآمد.
قراملکی فرامرز ،احد ،اخالق حرفه ای ،تهران :مجنون .چاپ سوم.
یاری ،مریم ،شناسایی مؤلفه های اخالق حرفهای مدیران منابع انسانی در صنعت .دانشگاه آزاد اسالمی،دانشکده علوم انسانی ،گروه مدیریت دولتی .پایاننامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت نیروی انسانی.
میکائیل زارعی ،وحید حاجیلو ،)1331( ،،هوش معنوی از نگاه اسالم و مکاتب غربی ،فصلنامه پژوهش های اجتماعی
اسالمی3۹ )2(21،،
حبیب محمدنژاد ،صدیقه بحیرایی ،فائزه حیدری ،)1311( ،مفهوم هوش معنوی مبتنی بر آموزه های اسالم ،فصلنامه مطالعات
معرفتی در دانشگاه اسالمی3۹ ،)2(13 ،،
محمدهادی یداهلل پور ،مهناز فاضلی کبریا ،)1333(،،بررسی تطبیقی مفهوم هوش معنوی از منظر روانشناسی و اسالم ،نشریه
اسالم و سالمت۵۹-11 ،)1(1،،
فیروزه دادرس ،عصمت نوحی .)133۵( ،ارتباط اخالق حرفهای با هوش معنوی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان،
در سال  ،133۵مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی.311-331 ،)1(12 ،
دهقانان ،ح ،حقیقت مفاخری ،ف ،)1331( ،بررسی رابطه هوش معنوی و اخالق حرفهایای با اثر بخشی سازمانی کارکنان ناجا.
نشریه علمی ترویجی ناجا .شماره  33دوره دهم ص 102-1۵
جعفریانیح ،یازرلو ،ع ،)1331( ،بررسی عوامل موثر بر اخالق حرفهای در مدیران صنعتی (بخش خصوصی استان گلستان
)فصلنامه مطالعات منابع انسانی.دوره چهاردهم شماره  1ص ۹0-2۹
یعقوبی نورمحمد ،رستگار نفیسه ،علیزاده حمید ،)1333( ،در پژوهش خود با عنوان تببین هوش معنوی و تاثسر آن بر اخالق
حرفهایای کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان .فصلنامه نوآوری های آموزشی دوره  1۹شماره  1ص 133-1۹۹
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بررسی تاثیر شخصیت برند و ارزش درک شده بر عملکرد برند. )1333( ،، سید محمدرضا حسینی علی آباد،سمیه صایب نیا
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