
بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات هوش معنوي
بر فرآیند مشتري مداري با تبیین نقشميانجي
اخالق حرفه اي كاركنان در نظام بانکی (مورد

مطالعه: شعب بانک ملت در شهر رشت)

سیده میگل نوری نیا *,173,  
1397-6-22

در دنياي كسب و كار، بانك ها از جمله سازمان های مهم اقتصادي هستند كه مشتري مداري در آن ها
به عنوان يك شاخص اساسي محسوب مي شود و سازماني دارای هوش معنوی باال، فضاي مثبت و

سازنده است که از خالقيت و ايده هاي نو استقبال نموده و جهت رويارويي با تغييرات هميشه آماده
باشد و هم چنین سازمان های دارای كاركنانی با اخالق حرفه اي، پيامدهاي مثبت فراواني را براي

محل كار خود به ارمغان مي آورند. هدف پژوهش حاضر بررسي و تجزیه وتحلیل اثرات هوش معنوي
بر فرآیند مشتري مداري با تبیین نقش ميانجي اخالق حرفه اي كاركنان نظام بانکی در شعب بانك ملت

شهر رشت مي باشد. تحقيق حاضر، به لحاظ هدف کاربردی و روش اجرای آن از نوع توصیفی می
باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل كاركنان شعب بانك ملت شهر رشت به تعداد 265 نفر بوده و

حجم نمونه بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی-مورگان 153 نفر درنظر گرفته شده و روش
نمونه گیری در این تحقیق، از نوع تصادفی طبقه ای است. ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی

بوده که از پرسشنامه های مرجع هوش معنوی (هیلدبرانت، 2011) ، اخالق حرفه ای (قاسم زاده و
همکاران، 1393) و مشتری مداری (کوازی، 2002) استفاده شده است. روایی آن صوری محتوایی بوده

که توسط استاد راهنما و دیگر متخصصان این حوزه تایید و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ دارای معیار الزم باالی 0.7 بوده که قابل قبول تلقی می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از

آمارهای توصیفی و استنباطی بواسطه نرم افزارهای spss, plsاستفاده شده است. يافته ها در اين
تحقيق نشان مي دهد که هوش معنوي بر فرآیند مشتری مداری و اخالق حرفه اي كاركنان تاثیر مثبت و

معناداري دارد. همچنین اخالق حرفه اي كاركنان برفرآیند مشتري مداري تاثیر مثبت و معناداري دارد.
ودر نهایت اینکه هوش معنوي بر فرآیند مشتري مداري از طريق تبیین نقش میانجی اخالق حرفه اي،
تاثیر مثبت و معناداري دارد. الزم به یادآوری است که اين نتايج در مطالعات ديگر نيز مورد تائيد قرار

گرفته است.
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