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 چكيده

آوري در كاركنـان اداره آمـوزش و پـرورش    رابطه بين هوش معنوي و اخالق كار با تـاب  بررسيهدف از انجام پژوهش 
 -1393جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه كاركنان آموزش و پرورش شهركرد بود كه در سـال تحصـيلي   . شهركرد بود

ر با روش نمونه گيري تصـادفي  نف 107با استفاده از جدول مورگان تعداد  .در آموزش و پرورش مشغول به كار بودند 1394
؛ پرسشـنامه هـوش   )كانر وديويدسون( آوريتاب پرسشنامه؛ 3ها از براي گردآوري داده .ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند

آزمـون   هـا از براي تجزيـه و تحليـل داده  . استفاده شده است) مرزبان(اي و پرسشنامه اخالق حرفه) زادهحسن عبداله(معنوي 
بين هوش معنوي و اخالق كـار  : نتايج تحقيق نشان داد كه. يرسون، رگرسيون ساده و چندگانه استفاده شده استهمبستگي پ

 وجـود  معنـادار و مثبـت   رابطـه  آوريتـاب  با معنوي هوش ابعاد بين آوري كاركنان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛با تاب
 كاركنـان  آوريتـاب  بينـي  پيش به قادر اخالق كار .باشد مي كاركنان آوريتاب بيني پيش به قادر معنوي هوش دارد؛ ابعاد

  .باشد مي
 .آوريتاب ،كار اخالق ،هوش معنوي :واژگان كليدي

  
  مقدمه
شناختي است، دادن تعريفي واحد براي آن كار سهل و ساده اي نيست اما براساس يك  يك مفهوم روان 3آوريتاب

از آن مي توان گفت تاب آوري اصطالحي است كه در ابتدا به طور آزاد از علم  ريشه يابي از تاب آوري و بيان مفهومي
فيزيك به قرض گرفته شد و به معني ارتجاعي بودن و به عقب جهيدن است، همانند فلزات، انسانها قادرند در برابر نيروهاي 

ا فلزات در استدالل كردن، فكر كردن و متوسط خارجي حالت انعطافي خود را حفظ كنند، اما به ميزان تفاوتي كه انسانها ب
شناسي سخت تر از علم  هزاران رخداد طبيعي، محيطي و اجتماعي ديگر دارند، تعريف اصطالح تاب آوري در روان

  ).1390به نقل از ميرزايي، 1389عبدالعظيمي،(فيزيك است 

رشد را از خطر به رفتارهاي مشكل زا شود كه خط سير به طور كلي واژه تاب آوري به عوامل و فرايندهايي اطالق مي
  . شناختي قطع كرده است و علي رغم وجود شرايط ناگوار، به پيامدهاي سازگارانه منتهي مي شود و آسيب روان

                                                       
  واحد مرودشت ،سازماني دانشگاه آزاد اسالمي –كارشناس ارشد روانشناسي صنعتي  . 1
 ، ايراناستاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت . 2

3. resilience 
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آوري را يك فرايند، توانايي يا پيامد سازگاري موفقيت آميز علي رغم شرايط تهديد تاب) 1991(1 ماتسنگارمزي و 
-تواند بر تابتحقيقات گذشته نشان داده است كه هوش معنوي مي ).1996، 2كووان و همكاران( اندكننده، تعريف نموده

  ). 2003، 3سندي و يايگر ،ويلز؛ 1390هاشمي و جوكار،؛ 1390حميد و همكاران،(آوري كاركنان تأثير بگذارد 
عتقد است معنويت، نياز فراتر رفتن به عنوان يكي از ابعاد انسانيت شامل آگاهي و خودشناسي مي شود، بيلوتا م4معنويت

از خود در زندگي روزمره و يكپارچه شدن با كسي غيرا ز خودمان است، اين آگاهي ممكن است منجر به تجربه اي شود 
 ).2001جانسون، (كه فراتر اي خودمان است 

 با را5معنوي هوش ر،درمانگ روان و پزشك مارشال، روان همسرش همراه به نويسنده، و فيلسوف فيزيكدان، زوهار،
   كه است هوشي معنوي هوش ها آن نظر از .دادند ارائه 2000 سال در و مذهبي فلسفي روانشناختي، مفاهيم تركيب

 زندگي مسير يك فعاليت يا يك كندمي تعيين كه هوشي سازد؛ ترغني و ترگسترده را ما فعاليت و تواند موقعيتمي

  ).1391كشاورزي و يوسفي، (است  دارمعني ديگر مسير يا فعاليت از بيشتر
به نظر مي رسد هوش معنوي از روابط فيزيكي و شناختي فرد با محيط پيرامون خود فراتر رفته و وارد حيطه شهودي و 

اين ديدگاه شامل همه ي رويدادها و تجارب فرد مي شود كه تحت تأثير يك . متعالي ديدگاه فرد به زندگي خود مي گردد
اين فرايند . فرد مي تواند از اين هوش براي چارچوب دهي و تفسير مجدد تجارب خود بهره گيرد. ر گرفته اندنگاه كلي قرا

  ).2004نازل، (قادر است از لحاظ پديدار شناختي به رويدادها و تجارب فرد معنا و ارزش شخصي بيشتري بدهد 
 كاربرد انطباقي عنوان به و كند مي تركيب جديد سازه يك درون را هوش و معنويت هاي سازه معنوي، هوش

  ). 2000، 6ايمونز(كند  مي عمل هدف به دستيابي و مسائل روزمره حل تسهيل هدف با معنوي اطالعات
  ). 1392فر،كدخدايي و حاجيان(آوري كاركنان تأثير بگذارد تواند بر تابنيز مي 7توان گفت اخالق كاربه عالوه مي
 يك سازمان استراتژي از بخشي كه رود مي پيش سمتي به و است سازمان فرهنگ مهم هاي جنبه از كار، يكي اخالق

 گردد  نظام يك حفظ و زيربناي ايجاد وكار، كسب در آن خاص در معناي و كلي طور به اخالقيات مفهوم درك.

 به است اي هاشار يكتاپرست اديان در كاري اخالق كلي، نظر از. هاست سازمان در آن تبع به و جامعه در اخالقي
 اين بر .برند مي به پيش و نموده تنظيم را خود فعاليت و كار نحوه افراد ها آن بر مبناي كه ديني هاي آموزه مجموعه

 با يوسف .كالن است تا خرد سطوح در تجارت و كار به معطوف كه است اخالق زندگي از بخشي كاري، اخالق اساس
 نگرش مواردي نظير بر مشتمل گنجد مي مفهوم اين حوزة در كه را وارديكاري، م اخالق با مرتبط مفاهيم بر مروري

 پولي هاي به پاداش نسبت نگرش كاري، درگيري و فعاليت براي جمله ارجحيت از كار، مختلف هاي جنبه به نسبت افراد

  ).1390دي، گل پرور و نا(است  برشمرده ترقي و پيشرفت به رو تحرك شغلي به تمايل و كار از حاصل غيرپولي و
ها و هنجارهاي مربوط به كار  اي از فرهنگ يك سازمان و يا جامعه به شمار مي رود كه عقايد، ارزشاخالق كار حوزه

از اين منظر، اخالق كار . ها و هنجارهاست را در بر مي گيرد و در واقع وجدان كاري شكل دروني شده، اين عقايد، ارزش
ايي هستند كه قابل شناسايي و مطالعه، تغييرپذير، قابل كنترل و دستكاري كه از قواعد ه و وجدان كار، امور واقع و پديده

  .)2009، 8والكر( كلي حاكم بر فرهنگ و جامعه تبعيت مي كنند
                                                       

 
1. Gramezy and Masten 2. Cowan et al 3. Wills, Yaeger, & Sandy 4. spirituality 
5. spiritual intelligence 6. Emmons 7. work ethics 8. Walker 
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طبق نظريه رفتاري اخالق كار، هرگاه فردي كار اخالقي انجام داد و از سوي مديران ارشد مورد تشويق قرار گرفت، 
پس به . آيداي اخالقي ديگر تقويت مي شود تا جايي كه كار اخالقي بصورت ارزش هاي دروني در مياحتمال انجام كاره

بنابراين دروني شدن اخالق  .ها قادر خواهند بود اخالق كار را در كاركنان دروني كنند اين ترتيب مديران ارشد سازمان
ني ارزش مأموريت سازماني و شغلي را، در سازمان كار در كاركنان باعث تعهد اخالقي به اين معني كه شخص بطور درو

در راستاي متغيرهاي ). 1384كاوياني، (به خاطر ارزش كه براي كار خود قائل است تقويت نموده و آن را انجام مي دهد 
  :شودها اشاره مي اين پژوهش تحقيقاتي انجام شده است كه در ادامه به تعدادي از آن

آوري در دانشجويان دانشگاه انجام ي با عنوان بررسي رابطه بين تعالي معنوي و تابتحقيق) 1390(جوكار هاشمي و 
نتايج حاصل از رگرسيون . آوري وجود داردنتايج تحقيق نشان داد كه ارتباط معناداري بين تعالي معنوي و تاب. دادند

هاي معني دار كنندهبينيت معنوي پيشآوري روي عوامل تعالي معنوي نشان داد كه عامل پيوند معنوي و وحدهمزمان تاب
   با هوش معنوي و روان سالمت بررسي رابطه ي«در پژوهشي تحت عنوان ) 1390(حميد و همكاران  .آوري بودندتاب

   آوري،تاب و روان سالمت به اين نتيجه رسيدند كه بين» پزشكي كرمانشاه علوم دانشگاه در دانشجويان تاب آوري
نتايج  ديگر، سوي از. معناداري وجود دارد مثبت رابطه ي نيز تاب آوري و معنوي هوش بين ار ومعناد مثبت يرابطه
 روان سالمت. به طور معناداري تبيين مي كنند را مالك متغير پيش بين، متغيرهاي كه داد نشان چندگانه رگرسيون تحليل

  تحقيقي با عنوان ) 1390(چاري و محمدي نحسي. مي كنند را پيش بيني آوريتاب معناداري، به طور معنوي هوش و
اي نمونه. و روستايي انجام دادند شهري دانشجويان در مذهبي اعتقادات بر اساس شناختي روان آوري تاب بيني پيش

دانشجو از دانشجويان شهري و روستايي دانشگاه پيام نور شهرستان بافت در استان كرمان به عنوان نمونه  197مشتمل بر 
 مذهبي دانش و اول درجه در مذهبي باورهاي بعد مذهبي، اعتقادات پنجگانه ابعاد بين از كه نشان داد نتايج. شدند انتخاب

) 1391(كشاورزي و يوسفي . نمايند بيني پيش ادار معن و مثبت بهطور را دانشجويان آوري تاب توانند بعدي مي مرتبه در
 هوش كلي به اين نتيجه رسيدند كه نمرات» تاب آوري و وش معنويه هوش عاطفي، بين رابطة«در پژوهشي تحت عنوان 

 بيني عاطفي پيش هوش اما كنندمي بيني پيش را آوري كلي تاب نمرة داري معني و مثبت طور به معنوي و هوش عاطفي
 آوريتاب با معنوي هوش ارتباط«در پژوهشي تحت عنوان ) 1392(كوالئي و همكاران  .است آوري تاب تر قوي كنندة

 باردار زنان استرس برابر در آوري تاببه اين نتيجه رسيدند كه » باردار زنان بين در زايمان روش و ترجيح استرس برابر در
 هوش تحقيقي با عنوان ارتباط) 1392(فر نيك آمال و شادمان . داري داشتهوش معنوي ارتباط معني هاي مؤلفه تمام با

  ) دختر 230پسر و  220(دانشجو  450اي شاملنمونه. دانشجويان انجام دادند رد شناختي روان آوري تاب با معنوي
رشته هاي مختلف از دانشگاه تهران، تربيت مدرس و تهران مركزي و علوم تحقيقات شهر تهران به شيوه نمونه برداري 

آوري ر و مثبت بين تابنتايج همبستگي و تحليل رگرسيون حاكي از آن بود كه رابطه معنادا. اي انتخاب شدندخوشه
آوري دانشجويان توسط هوش معنوي با چهار مؤلفه خودآگاهي متعالي، همچنين تاب. شناختي و هوش معنوي وجود دارد

تحقيقي با عنوان بررسي نقش ) 1392(فركدخدايي و حاجيان .بيني استتجارب معنوي، شكيبايي و بخشش قابل پيش
يافته هاي تحقيق نشان داد كه حسن خلق از موارد . ديدگاه نهج البالغه انجام دادنداخالق بر سالمت روان در اجتماع از 

  )2003( 1سندي و يايگر ويلز، هاي يافته. مهم اثر گذار بر سالمت روان است و صفات پسنديده در ارتقاي آن مؤثر است

                                                       
1 . Wills, Yaeger, & Sandy 
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 زمان طول در و كاهد مي مواد مصرف به اوليه بر گرايش زندگي فشارهاي تاثير از دينداري، كه است آن از نيز حاكي

تحقيقي با عنوان مذهب و ) 2006(1آلميدا، لوتيوفونتو، كوينگ -موريرا .كند مي مهار را مواد مصرف ميزان افزايش نيز
اين مطالعه به صورت كيفي و . يك فراتحليل، مركزي براي مطالعه مشكالت روحي و مذهبي انجام دادند: سالمتي رواني
هاي اين فراتحليل نشان داد كه در اكثر مطالعات، رفتارهاي مذهبي رابطه معناداري با شاخصهاي سالمت يافته. فرا تحليل بود

تحقيقي با عنوان ) 2006(2هاسر و آلن .داشته اند) از جمله، رضايت از زندگي، خشنودي، احساس مثبت و روحيه باال( روان
نتايج تحقيق نشان داد كه باورهاي معنوي و يافتن معناي شخصي در . دندغلبه بر سختي در نوجواني، روايات مذهبي انجام دا

هايور و استاورووا، فتچن. آوري رابطه مثبت داردموقعيتهاي دردناك بر توانايي شخص براي مقابله تأثير مي گذارد و تاب
ق نشان داد كه افراد مذهبي به طور نتايج تحقي. تحقيقي با عنوان چرا افراد مذهبي خوشحالند؟ انجام دادند) 2012(3اسچلوسر

  .متوسط از افراد غير مذهبي خوشحالترند
  
  ش رو

جامعه آماري اين پژوهش شامل . باشدپژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از نوع پژوهش هاي همبستگي مي
مشغول به كار  در آموزش و پرورش 1394 -1393باشد كه در سال تحصيلي كليه كاركنان آموزش و پرورش شهركرد مي

گيري در اين تحقيق با استفاده از روش نمونه .مي باشد) نفر زن 60نفر مرد و  90(نفر  150تعداد كل كاركنان . بودند
  . نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 107تصادفي ساده و مطابق با جدول مورگان تعداد 

  پژوهشابزار 
  :نامه به شرح زير استفاده شده استدر اين پژوهش براي گردآوري اطالعات از سه پرسش

توسط محقق مرزبان با استفاده از نظرات اساتيد  1389اي در سال پرسشنامه اخالق حرفه :پرسشنامه اخالق كار) الف
به سنجش تعهد؛  7الي  1هاي شماره اين پرسشنامه شامل گويه. باشدگويه مي 35راهنما و مشاور تنظيم شده است، كه شامل 

به  22الي  18هاي به سنجش بعد تعلق؛ گويه 17الي  12هاي شماره به سنجش بعد تخصص؛ گويه 11الي  8هاي گويه
به سنجش بعد تحول در  35الي  29هاي شماره به سنجش بعد تكامل؛ گويه 28الي  23هاي شماره سنجش بعد تداوم؛ گويه
ي كه براي تعيين روايي مورد استفاده قرار گرفته است هاي يكي از روش. باشداي پرداخته است، ميپرسشنامه اخالق حرفه

اين آزمون بر اين فرض استوار است كه آزمون كلي جمع، نمره . آزمون تحليل ماده يا آزمون سازگاري دروني طيف است
ه هاي طيف رابطه معني دار با جمع نمره طيف داشتكه هر يك از گويه در صورتي. سنجدطيف موضوع مورد بررسي را مي

داري با جمع نمره طيف نداشته باشدآن اي رابطه معنياما اگر گويه. سنجدباشد، آن گويه نيز موضوع مورد بررسي را مي
هاي دهد كه كليه گويهنتايج حاصل از اين آزمون نشان مي. سنجد و بايد حذف شودموضوع مورد بررسي را نمي گويه

ها  اي از اين طيفهاي اين ابعاد دارند و نيازي به حذف هيچ گويه نمره طيف اي رابطه منعي داري با جمعابعاد اخالق حرفه
اي كردن و روش كورد ريچاردسون يا هاي موازي، دونيمه هاي بازآزمايي، فرم براي محاسبه ضريب پايايي از روش. نيست

. لفاي كرونباخ استفاده شده استدر تحقيق حاضر از آ اين پرسشنامهبراي بررسي پايايي . شودآلفاي كرونباخ استفاده مي

                                                       
1 . Moreira-Almeida, Lotufoneto, Koenig  
2 . Hauser and Allen 
3 . Stavrova, Fetchenhauer, Schlosser 
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در  پايايي پرسشنامهدر نتيجه . دست آمد به 83/0پرسشنامه توزيع گرديد و پايايي آن برابر با  30براي انجام اين كار ابتدا 
  حد قابل قبولي است

زاده با همكاري مهديه سوال توسط حسن عبداله 29پرسشنامه هوش معنوي شامل  :پرسشنامه هوش معنوي) ب
نفر آنان دانشجوي  200نفر بودند كه  280گروه هنجاري . ساخته شده است 1387شميري و فاطمه عرب عامري در سال ك

 96نفر دختر و  184نفر از دانشجوي آن دانشگاه پيام نور مركز بهشهر بودند از اين تعداد  80دانشگاه منابع طبيعي گرگان و 
نفر از دانشجويان اجرا  30وال توسط سازندگان آزمون تدوين گرديد و روي س 30نفر پسر بودند ابتدا پرسشنامه مقدماتي 

حذف شد و 12بود در تحليل سوال به روش لوپ سوال  87/0لفا برابر آپايايي آزمون در مرحله مقدماتي به روش  .شد
د پايايي در اين مرحله نفر از گروه اجرا ش 280در مرحله نهايي پرسشنامه روي . عبارت تنظيم شد 29پرسشنامه نهايي با 

ها با نظر متخصصين تاييد شد از تحليل  بدست آمد براي بررسي و روايي عالوه بر روايي محتوايي صوري كه سوال 89/0
عامل اصلي بدست 2بوده در چرخش به واريماكس براي كاهش متغيرها  3/0ها باالي  عاملي استفاده شد و همبستگي سوال

و  29-27-24-16- 15-11-9- 8-7- 5-4-1هاي  شامل سوال» درك وارتباط با سرچشمه هستي«سوال  12آمد عامل اول با 
-20-19-18-17- 14-13-12-10- 6-3-2هاي  شامل سوال» زندگي معنوي با اتكا به هسته دروني«سوال  17عامل دوم با 

رونباخ محاسبه گرديد و مقدار پايايي اين پرسشنامه در تحقيق حاضر با استفاده از آلفاي ك. باشدمي 21-22-23-25-26-28
  .به دست آمد 79/0آن 

  بررسي پايايي پرسشنامه هوش معنوي و ابعاد آن :  1 شماره جدول
 ضريب آلفاي كرونباخ متغير

 776/0 هوش معنوي
 712/0 )درك و ارتباط با سرچشمه هستي(
 726/0 )زندگي معنوي با اتكا به هسته دروني(

 شيوه نمره گذاري

   145-29درجه ليكرت از كامال مخالف تا كامال موافق بوده و دامنه نمرات  5گذاري برمبناي مقياس  شيوه نمره
متفاوت  145تا29دامنه نمرات از ) 5=كامال موافقم  4=موافقم  3=موافقم تا حدودي  2=مخالفم  1=كامال مخالفم (مي باشد 

  .است
به كار برده شده  ،) 2003(ب آوري كانر وديويدسون براي سنجش تاب آوري مقياس تا: آوريپرسشنامه تاب) ج
به نقل (در زمينه تاب آوري تهيه نمودند ) 1991 -1979(كانر و ديويدسون اين پرسشنامه را با بازبيني منابع پژوهش . است

) هرگز( گويه دارد كه در يك مقياس پنج درجه اي بين صفر25آوري كانر و ديويدسون پرسشنامه تاب). 1391از هنرپيشه،
  . دهدكسب نمره باالتر دراين مقياس تاب آوري بيشتر را نشان مي. نمره گزاري مي شود) هميشه( 4و

  روايي وپايايي
آن  )1384(محمدي است كه ) هرگز، به ندرت، گاهي اوقات، اغلب، هميشه(اي گويه پنج گزينه 25اين مقياس داراي 

بدست  89/0با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ، ضريب پايايي مقياس رامحمدي . را براي استفاده در ايران انطباق داد
ساماني، . بدست آورد% 64تا % 41روايي مقياس را به روش همبستگي هر گونه با نمره كل مقول ضريب هاي بين . آورد
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آلفاي  در يك بررسي مقطعي پايايي مقياس را در دانشجويان شيراز و به كمك ضريب) 1386(صحراگرد جوكار و 
برابر  را kmoضريب به دست آوردند و در محاسبه اعتبار مقياس نتايج تحليل عاملي مقياس مقدار /. 87كرونباخ برابر با

پايايي اين پرسشنامه در تحقيق حاضر با استفاده از آلفاي . محاسبه كردند 83/1893و مقدار آزمون بارتلت را برابر/. 89
  .به دست آمد 88/0كرونباخ محاسبه شد و مقدار آن 

  
  هايافته

  :هاي استنباطي ارائه شده استهاي توصيفي و يافتههاي پژوهش به دو صورت يافتهيافته
  هاي توصيفييافته) الف

آوريهاي آماري اخالق كار، هوش معنوي و ابعاد آن و تابشاخص :2شماره  جدول  

 انحراف معيار ميانگين متغير
085/468/0 كاراخالق  

088/421/1 رتباط با سرچشمه هستيدرك و ا  
80/303/1 زندگي معنوي با اتكا به هسته دروني  

91/309/1 هوش معنوي  
58/278/0آوريتاب  

  .آوري نشان داده شده استاخالق كار، هوش معنوي و ابعاد آن و تابميانگين و انحراف معيار  2در جدول 
  
  هاي استنباطييافته) ب

آوري كاركنان اداره آموزش و پرورش رابطه معنادار ن هوش معنوي و اخالق كار با تاببي: فرضيه كلي پژوهش
  .وجود دارد
  آوريتاب با كار اخالق و معنوي ضريب همبستگي براي بررسي رابطه هوشآزمون  :3شماره  جدول

 بينمتغيرپيش
 متغير مالك

 كار اخالق معنوي هوش

 205/0* 254/0* آوريتاب
**                                                        P<0/      1 0 *P<0/      5 0  

رابطه مثبت و  p ≥05/0آوري در سطح شود بين هوش معنوي و تابطور كه در جدول فوق مشاهده مي همان
بنابراين . داردرابطه مثبت و معناداري وجود  p ≥05/0آوري در سطح همچنين بين اخالق كار و تاب. معناداري وجود دارد

  .شودآوري آنان نيز بيشتر ميتوان گفت هر چه هوش معنوي و اخالق كار افراد بيشتر باشد، ميزان تابمي
  .دارد وجود معنادار رابطه پرورش و آموزش اداره كاركنان آوريتاب با معنوي هوش ابعاد  بين :فرعي اول فرضيه

 . همبستگي استفاده شده استريب ضبراي بررسي اين فرضيه پژوهش از آزمون آماري 
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  آوريتاب معنوي و ضريب همبستگي براي بررسي رابطه ابعاد هوشآزمون  :4 شماره جدول
 بينمتغيرپيش
 متغير مالك

زندگي معنوي با اتكا به هسته  درك و ارتباط با سرچشمه هستي
 دروني

 126/0* 193/0* آوريتاب
**                                                        P<0/      1 0 * P<0/      5 0  

رابطه مثبت و  p ≥05/0آوري در سطح شود بين ابعاد هوش معنوي و تابطور كه در جدول باال مشاهده مي همان
  ر آوري آنان نيز بيشتتوان گفت هر چه ابعاد هوش معنوي افراد بيشتر باشد، ميزان تاببنابراين مي. معناداري وجود دارد

  .شودمي
 .باشد مي پرورش و آموزش اداره كاركنان آوريتاب بيني پيش به قادر معنوي هوش ابعاد :فرضيه فرعي دوم

نشان داده شده  5براي پاسخ دادن به اين سؤال از تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شده است و نتايج آن در جدول 
 . است

  آوريعاد هوش معنوي و تابنتايج تحليل رگرسيون براي اب: 5شماره  جدول

     
 دست به نييتع بيضر و R = 44/0 با برابر چندگانه يهمبستگ بيضر شود يم مشاهدهفوق  جدول در كه طور همان

 اتكا با معنوي زندگيو  هستي سرچشمه با ارتباط و درك كه است نيا انگريب امر نيا. باشد يم  R2= 1936/0 با برابر آمده
دهد كه با مقدار بتا نيز نشان مي .كننديم بينيپيش آوري راتابتغييرات  از درصد 36/19 حدود دروني در مجموع هسته به

و  499/0به ترتيب به ميزان  دروني هسته به اتكا با معنوي زندگيو  هستي سرچشمه با ارتباط و دركهر واحد تغيير در 
  .گرددآوري تغيير ايجاد ميدر تاب 44/0

 .باشد مي پرورش و آموزش اداره كاركنان آوريتاب بيني پيش به قادر اخالق كار :فرضيه فرعي سوم

 . نشان داده شده است 6سؤال از تحليل رگرسيون خطي استفاده شده است و نتايج آن در جدول براي پاسخ دادن به اين 

 آورينتايج تحليل رگرسيون براي اخالق كار و تاب: 6شماره  جدول

  شاخص
  متغير

R R2F B  Beta t sig 

 هستيسرچشمه با ارتباط و درك

44/0 1936/0  94/8  

387/0  499/0  34/2  015/0 

  000/0  49/1  440/0  332/0 درونيهستهبهاتكا با معنوي زندگي

  شاخص
  متغير

R R2F B Beta t sig 

  233/0 590/4 042/0 205/0 اخالق كار
  

205/0  
  

142/2  
  

001/0 
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 دست به نييتع بيضر و R = 205/0   با برابر چندگانه يهمبستگ بيضر شوديم شاهدهم فوق جدول در كه طور همان
  آوري راتابتغييرات  از درصد 2/4 حدود اخالق كار كه است نيا انگريب امر نيا. باشد يم  R2=042/0 با برابر آمده

آوري تغيير ايجاد در تاب 205/0دهد كه با هر واحد تغيير در اخالق كار به ميزان مقدار بتا نيز نشان مي. كننديم پيش بيني
  .مي گردد

  
 گيريبحث و نتيجه

رابطه مثبت  p ≥05/0آوري در سطح نتايج حاصل از آزمون فرضيه كلي پژوهش نشان داد كه بين هوش معنوي و تاب
 . رابطه مثبت و معناداري وجود دارد p ≥05/0در سطح آوري همچنين بين اخالق كار و تاب. و معناداري وجود دارد

كوالئي ، )1391(كشاورزي و يوسفي ، )1390(هاشمي و جوكار، )1390(حميد و همكارن هاي اين فرضيه با تحقيقات يافته
، )2006(آلميدا و همكاران  -، موريرا)1392( فر، كدخدايي و حاجيان)1392( ، نيك آمال و شادمان فر)1392( و همكاران

هوش معنوي درستي و صراحت، تماميت، تواضع، توان گفت در تبيين اين موضوع مي. همخواني دارد) 2006(هاسر و آلن 
گيرد و و تمايل به برطرف كردن نيازهاي ديگران را در بر مي) آوريتاب(مهرباني، سخاوت، تحمل، مقاومت و پايداري
كه افرادي كه  هاي فاضالنه است، در فرد پرورش و ارتقا مي دهد به طوريخود كنترلي را كه هسته اصلي تمامي اين رفتار

هاي  سازد كه بخشي از فعاليتداراي هوش معنوي بااليي هستند، ظرفيت متعالي و هشياري بااليي داشته كه آنان را قادر مي
تبار و هادي(دهد ط افزايش ميروزانه خود را به اعمال معنوي اختصاص داده و توانايي آنان را در تسلط بر خود و محي

  ).1390همكاران، 
هاي مختلف شناختي، هوش معنوي در بردارنده نوعي سازگاري و حل مسأله است كه باالترين سطوح رشد را در حيطه

هاي اطرافش و دستيابي به يكپارچگي دروني و بيروني اخالقي، هيجاني شامل مي شود و فرد را در جهت هماهنگي با پديده
سازد به دهد و او را قادر مياين هوش به فرد ديدي كلي در مورد زندگي و همه تجارب و رويدادها مي. نمايدي مييار

، 1زوهر و مارشال(بخشد بندي و تفسير مجدد تجارب خود پرداخته و شناخت و معرفت خويش را عمق ميچارچوب
ين تصميمات را بر اساس ابعاد رواني و جسماني در جهت تواند، بهترين و مناسبترفرد به وسيله هوش معنوي مي). 2004

  ).1389صمدي، (پذيري با شرايط و محيط زندگي پيچيده امروزي اتخاذ كند ارتقا سازگاري و انطباق
ها، توانايي  ها، دردها و شكست داراي صفات، قدرت مقابله با سختي افرادي كه از هوش معنوي بااليي برخوردارند

ها،  ، پرداختن به سجاياي اخالقي و اهميت دادن به آن»چرا؟«رأي نشدن با عامه مردم، گفتن بر جمع و همايستادگي در برا
سهرابي و ناصري، (پذيري باال مي باشند توانمند بودن در خودداري و كنترل خويش و برخوردار بودن از حس انعطاف

 كاركنان مذهبي اعتقادات به مرتبط به طور معمول كه كار اخالقتوان گفت چنين در مورد اخالق كار مي هم). 1387

 ها آن و داشته ارتباط فردي و سازماني همچنين، متغيرهاي و شغلي، رضايت سازماني، تعهد با كه شده است فرض است،

 هگرفت به كار مؤثر به طور اخالقي كدهاي كه زماني اندداده نشان هايشان در پژوهش 2ويكز و ناتل .بخشدارتقا مي را
  ).1392انصاري و اردكاني، (يابد آوري كاركنان افزايش ميرضايت و تاب شود،

                                                       
1 . Zaheer & Marchall   
2 . Weeks and Nantel 
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 شود، مي آن بالندگي و رشد و سازمان در رواني امنيت افزايش باعث كه اين بر عالوه ها سازمان در اخالق رعايت

ازمان موجب اتخاذ ايجاد جو اخالقي در س. داشت خواهد پي در را هاي سازمان هزينه كاهش و وري بهره افزايش
از طرف ديگر اين عمل باعث بروز رفتارهاي مثبت در كاركنان مي شود . شودهاي صحيح و اخالقي در آن مي تصميم

 كار اخالق. كنندكه نمونه پژوهش حاضر در يك كشور اسالمي زندگي مي با توجه به اين). 1391نژاد و شول، ابراهيمي(

 دارد عقيده و داندمي فضيلت را كوشيو  سخت سخت كار و داندمي كمال و شادي منبع به عنوان خالق را كار اسالمي

 كه افرادي بالعكس و كنند؛مي و پيشرفت بود خواهند موفق زندگي در زياد احتمال به كنندمي سخت كار كه افرادي

  ).1392انصاري و اردكاني، (بود  نخواهند موفق در زندگي نيستند، سختكوش
 آن به خود روابط در معياري عنوان به و گيرندمي نظر را در اخالقي اصول خود روزمرة تعامالت در دافرا كه زماني

 افراد اين .باشد مشكالت برابر در است محافظي ممكن دارند، اطرافيان رضايت كسب در سعي و كنند رجوع مي

 داراي گرااخالق افراد .باشند كارا د ومول گرددمي موجب كه دارند اختيار در را خود فكري و عادات هستند كارآمد

 صادق اخالقي اهداف در پيگيري ها آن .هستند ديگران از يادگيري براي مناسب ظرفيت اخالقي و هاي لآايده به تعهد

دارند  اخالقي اهداف براي تحقق خود شخصي منافع انداختن خطر به در زيادي و اشتياق كنندمي عمل موشكافانه و اند
  .آوري رابطه معنادار وجود داردتوان گفت بين هوش معنوي و اخالق كار با تاببنابراين مي). 1393همكاران،  امامي و(

رابطه  p ≥05/0آوري در سطح نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي اول نشان داد كه بين ابعاد هوش معنوي و تاب
آوري آنان نيز عاد هوش معنوي افراد بيشتر باشد، ميزان تابتوان گفت هر چه اببنابراين مي. مثبت و معناداري وجود دارد

كشاورزي و يوسفي ، )1390(هاشمي و جوكار، )1390(حميد و همكارن هاي اين فرضيه با تحقيقات يافته. شودبيشتر مي
سر و آلن ، ها)2006(آلميدا و همكاران  -، موريرا)1392(، نيك آمال و شادمان فر)1392(كوالئي و همكاران ، )1391(
در تبيين اين موضوع مي توان گفت اگر ابعاد هوش معنوي را درك و ارتباط با سرچشمه هستي و  .همخواني دارد) 2006(

 رو به رو در. آوري كاركنان تأثير بگذاردزندگي معنوي با اتكا به هسته دروني در نظر بگيريم، اين ابعاد مي توانند بر تاب

 حتي كه جديدي شرايط ايجاد با تا دهد امكان مي فرد به )معنوي هوش مؤلفه( هستي شمهسرچ با استرس، ارتباط با شدن

 اين به و شود سازگار جديدش شرايط با و بتواند بيابد آن در را هدفي يا معنا باشد، كننده نگران و آوراسترس اگر

 يك وضعيت با مواجهه هنگام مشابه، ورط به .دهد مي را كاهش آن منفي تأثيرات و داده تغيير را زا استرس طريق، عامل

 يك به صورت و كرده هدايت محور معنا حل راه يك سمت را به فرد است ممكن هستي سرچشمه با ارتباط سخت،

  ).1392كوالئي و همكاران،( كند عمل مؤثر مسأله حل روش
ي هستي در ارتباط سرچشمه زماني كه فرد حضور ملكوتي و الهي خداوند در جهان را باور داشته باشد، حس كند با

آوري فرد در ها، كه خدا كمكش مي كند، همه اين موارد مي تواند تاب است، در صورت مواجه شدن با مشكالت و رنج
 ارتقاي بهداشت در كه شودمي مثبتي رواني اثرات ايجاد باعث تر،مذهبي قوي عقايد. مقابل مشكالت را افزايش دهد

 خودكشي به اقدام كه افرادي در مذهبي كه عقايد شده آشكار مثال، به طور. است موثر ادافر عاطفي پايداري و رواني

 و رواني ارتقاي بهداشت در كه شود مي مثبتي رواني اثرات ايجاد باعث تر، مذهبي قوي عقايد. تر استضعيف اندكرده
 تواندمي اسالم دين اصول به نسبت باورهاي مذهبي ).1390چاري و محمدي، حسين(است  موثر افراد عاطفي پايداري

 همين بر .دهندمي افزايش حد زيادي تا را محيطي ناپذير بينيپيش و ناگوار شرايط با تطابق در زمينه را فرد توانايي
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). 1390چاري و محمدي، حسين(است  تبيين قابل آوري تاب بر مذهبي باورهاي كنندگي قوي بينيپيش رابطه اساس
 تكيه با بتواند فرد كه كند ايجاد ايزمينه و دهد دشوار افزايش شرايط تحمل براي را فرد قابليت ندتوامي هوش معنوي

  ).1390چاري و محمدي، حسين(بپردازد  حوادث ناگوار در خود ترميم به مساله، حل توان افزايش و دانش شناختي بر
مي توان گفت زمانيكه فرد زندگي را ) ته درونيزندگي معنوي با اتكا به هس(همچنين در مورد بعد ديگر هوش معنوي 

با معنا و همراه با احساس ارزشمندي و هدفمندي بداند، افكار و اعمال خود را كنترل كند و سعي براي بهبود و تكامل خود 
  افرادي كه داراي هدف در زندگي خود هستند و احساس ارزشمندي . يابدآوري در فرد افزايش ميداشته باشد، تاب

زا و زماني كه داراي مشكل هستند انعطاف بيشتري از خود نشان داده و مقاومت بيشتري توانند در شرايط استرسكنند مييم
  .در اين شرايط از خود نشان دهند

 هسته به اتكا با معنوي زندگيو  هستي سرچشمه با ارتباط و درك نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي دوم نشان داد كه
حميد و هاي اين فرضيه با تحقيقات يافته .كننديم بينيپيش آوري راتابتغييرات  از درصد 36/19 حدود جموعدروني در م

، نيك آمال و )1392(كوالئي و همكاران ، )1391(كشاورزي و يوسفي ، )1390(هاشمي و جوكار، )1390(همكارن 
توان در تبيين اين موضوع مي .همخواني دارد) 2006( ، هاسر و آلن)2006(آلميدا و همكاران  -، موريرا)1392(شادمان فر

 و روزمره زندگي در از خود رفتن فراتر نياز و خودشناسي و آگاهي شامل كه است انسانيت ابعاد از يكي معنويتگفت 
 هاي متفاوت مانند هشيار ياجلوه و درجات با همگاني امر و شودمي قلمداد خودمان از فراتر كسي با شدن يكپارچه

 استرس و با مقابله توانايي براي معياري به عنوان آوريتاب .باشدناهشيار، ساده يا پيچيده، متحول يا تحول نيافته مي

 بهزيستي ذهني احساس با نيز باورهاي مذهبي و ها نگرش داشتن .شده است سخت قلمداد شرايط در پذيري انعطاف

  .)1390چاري و محمدي، حسين(است  شناختي همراه روان هاي استرس كاهش بيشتر و
 به) درك و ارتباط با سرچشمه هستي و زندگي معنوي با اتكا به هسته دروني(كه ابعاد هوش معنوي  با توجه به اين

 موضوعات ديگر عدالت و واقعيت، مرگ، از پس زندگي مرگ، زندگي، قبيل از موضوعاتي به تفكر در توانايي فرد

 از يك هر از شخصي و با هدف مشخص يك معناي تواندمي فرد اساس، اين رب .پردازد مي ماورايي يا وجودي

در نتيجه همين معنا بخشيدن به زندگي و هدفدار ). 2004، 1وولمن و دام تن (بسازد  خود براي شده، عنوان موضوعات
كي از نيازهاي دروني جايي كه معنويت ي از آن. زا افزايش دهدهاي استرس آوري فرد را در موقعيتبودن مي تواند تاب

هاي رشد شناختي، اخالقي و تالش آدمي براي معنا بخشيدن به زندگي و پاسخ انسان بوده و متضمن باالترين سطوح زمينه
هاي گوناگون به ويژه ارتقا و چراهاي زندگي است، هوش معنوي به عنوان زيربناي باورهاي فرد، نقشي اساسي در زمينه

  ).1391يعقوبي، (هاي بهداشتي محسوب مي گردد، ايفا مي كند آوري يكي از نشانهبتأمين سالمت رواني كه تا
 ساختن و معنويت افراد، آوري تاب در تاثيرگذار عوامل از يكي كه نمودند عنوان) 2005(2كاندا و ناكاشيما  

 در هدف و نامع داشتن نمودند عنوان )2009( اسميت و همكاران . است مرگ و زندگي از دار معني روايت يك

گر  حمايت افراد وجود ميان، اين در و باشد مي ضروري زندگي، زاياسترس و شرايط دشوار با سازگاري براي زندگي
 نظم، به شناسايي قادر كه افرادي .باشد مي افراد توسط شخصي معناي و هدف انتخاب دار معني و مثبت كننده بينيپيش

                                                       
1 - Ten Dam and Volman 
2 - Nakashima and Canda 
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 آوري تاب دارند، را خود اهداف به يابيو دست پيگيري توانايي چنينهم و هستند خود زندگي در هدف و انسجام

  .)1391كشاورزي و يوسفي، ( دهند مي نشان از خود زندگي، دشوار شرايط در بيشتري
باشند و افراد با داشتن مذهب و نگرش آوري ميهاي حمايتي براي تاب نگرش مذهبي و اميد به آينده به عنوان پتانسيل

. برندكنند و عليرغم اينكه با مشكالت روبرو هستند از اميد براي بهبود شرايط آينده بهره ميهدفمندي ميمعنوي احساس 
پذيري در رفتار و افزايش مقاومت در برابر هايي است كه عالوه بر لطافت و انعطاف فعاليت اي ازهوش معنوي مجموعه

اي كه اهداف فراتر گردد، به گونهو هدفدار نمودن آن ميتنيدگي، موجب خودآگاهي و بينش عميق فرد نسبت به زندگي 
بيني تواند پيشبنابراين مي توان گفت كه ابعاد هوش معنوي مي). 2010، 1ولش و برادسكي(از دنياي مادي ترسيم مي شوند 

  .آوري كاركنان باشدكننده خوبي براي تاب
 پيش بيني آوري راتابتغييرات  از درصد 2/4 حدود راخالق كانتايج حاصل ازآزمون فرضيه فرعي سوم نشان داد كه 

 اگر توان گفتدر تبيين اين موضوع مي .همخواني دارد) 1392(فر حاجيانكدخدايي و نتايج اين فرضيه با تحقيق . كننديم

 احساس و شغلي رضايت با توام و شيرين كردن باشد، كار داشته و حضور وجود انسان كاري زندگي در اخالق

 در نتيجه و است ديگر سوي از كار و شكوفائي امور و پيشرفت مردم رضايت و يكسو از و خودشكوفائي تمنديرضاي

حسن خلق و برخورد ). 1389سالجقه و سيستاني، (شد  خواهد او و بركاتهاي ها رحمت و بارش خالق رضايت موجبات
آرامش فكر، آسودگي خيال، همكاري و . شودكاهد و سبب طول عمر ميآميز از ميزان فشارهاي روحي ميمحبت

  ).1392فر، كدخدايي و حاجيان(آيد همبستگي اجتماعي در سايه اخالق به دست مي
باشد و در هدايت اخالق منشأ رفتار انسان است و بستري براي همه ابعاد زندگي به خصوص آرامش روحي و رواني مي

اخالقي نقش اساسي در تربيت روحي و معنوي انسان دارد و  فضايل. انسان به سوي سالمت و سعادت نقش اساسي دارد
شود كه انسان براي ارزشهاي واالي انساني ارزش قائل شده و همواره خدا را ناظر اعمال خود ببيند، فضايل اخالقي سبب مي

چه اصولي انجام به انسان مي آموزد كه وظايف دشوار، سنگين و پيچيده را در مسير بحراني زندگي و كاري با پيروي از 
). 1392فر، كدخدايي و حاجيان(دهد تا در مقابل خداوند و وجدان خود شرمنده نشود و از آرامش رواني برخوردار گردد 

 رسوم توجه و آداب و عرف قوانين، و مقررات اجتماعي، از هنجارهاي پيروي به باشندافرادي كه داراي اخالق كار مي

كه  است ها آن بارز هاي ويژگي از ها مسؤوليت و حقوق ديگران و پذيرش احترام، نه،منصفا رفتارهاي انجام .كنندمي
 طوري به خود و اعمال تفكرات تنظيم و مديريت .شودمي فرد در دروني رضايت احساس موجب ها ويژگي اين مجموع

 رشد به شيوة منصفانه هب عمل و عقالني هاي انتخاب و كنند ايستادگي و بيرون درون از فشار هرگونه مقابل در كه

   مبارزه با غيراخالقي، هايگزينه نپذيرفتن بودن، همدل ها،مهار وسوسه .گرددمي منجر ها آن در خودشكوفايي
امامي و (باالست  اخالقي فضائل با افراد بارز ديگر ويژگيهاي از ديگران درك از ناشي و محترمانه رفتار عدالتي،بي

توان كه نمونه مورد پژوهش در اين تحقيق كارمندان در يك كشور اسالمي بودند مي اين با توجه به). 1393همكاران، 
 فضيلت را كوشيو سخت سخت كار و داندمي كمال و شادي منبع به عنوان خالق را كار اسالمي كار اخالقگفت كه 

 و كنند؛مي و پيشرفت بود واهندخ موفق زندگي در زياد احتمال به كنندمي سخت كار كه افرادي دارد عقيده و داندمي

                                                       
1 . Welsh and Brodsky 
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توان گفت بنابراين مي). 1392انصاري و اردكاني، (بود  نخواهند موفق در زندگي نيستند، كوشسخت كه افرادي بالعكس
  :شودهاي فوق پيشنهادات زير ارائه ميبا توجه به يافته. بيني كندآوري كاركنان را پيشاخالق كار مي تواند تاب

شـود اداره آمـوزش و   آوري كاركنان رابطه مثبت وجود دارد، لذا پيشنهاد ميكه بين هوش معنوي و تاب با توجه به اين
  هـاي آن و همچنـين مهـارت    هـاي آموزشـي ضـمن خـدمت، هـوش معنـوي و مؤلفـه       ها و دوره پرورش، با برگزاري كالس

مل فرا فردي مثل معنويت و دينداري مـرتبط بـا   شود مشاوران عواهمچنين پيشنهاد مي. آوري را در كارمندان ارتقا دهندتاب
  كـه بـين اخـالق كـاري و      بـا توجـه بـه ايـن    . اي گردنـد تـر وارد رابطـه مشـاوره    آوري را شناسايي كرده و با نگاه دقيـق تاب
 مخصوصاً اخـالق ( كاري اخالق شود فضايل اخالقي،آوري كاركنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، لذا پيشنهاد ميتاب

 كاركنـاني  بـراي  انگيزشي و مختلف تشويقي هايبرنامه شود ازهمچنين پيشنهاد مي .مورد تقويت قرار گيرد )كار اسالمي

استفاده گردد تا انگيزه آنان براي انجام كارهـاي   دهندمي انجام و نوعدوستانه و بر اساس فضايل اخالقي دقيق را كارها كه
 هـاي  پـژوهش  و در. شود اين تحقيق در جامعه وسيعتر و با نمونه بيشتر انجام شـود مي در ادامه پيشنهاد. اخالقي بيشتر گردد

 و بگيـرد  كنتـرل قـرار   مورد غيره و والدين پروري فرزند سبك ي مذهبي،پيشينه همچون تأهل، گريعوامل مداخله آتي
  . رديقرار گ بررسي آوري موردرابطه بين هوش معنوي و تاب

  
  منابع

  فارسي
 اعتقادات بر اساس شناختي روان آوري تاب بيني پيش ).1390(. ، مسعود؛ محمدي، مژگانچاريحسين 

  .56-45): 2(6، روانشناسي معاصر، و روستايي شهري دانشجويان در مذهبي
 ،روان سالمت يبررسي رابطه). 1390) .مصطفيدهقاني،  باباميري، محمد؛ كيخسرواني، مولود؛ نجمه؛ حميد 

 علمي فصلنامه ي .پزشكي كرمانشاه علوم دانشگاه در دانشجويان آوريتاب  با هوش معنوي و

   .338-331): 2(3 جنتاشاپير، پژوهشي
 دبيرستاني شهرمقطع  آوري در نوجوانانتاب نفس بارابطه خودتنظيمي و عزت ). 1391(. شادي، ناهيد 

  . آزاد مرودشت كارشناسي ارشد، دانشگاه، پايان نامه برازجان
 165، ماهنامه تدبير، شماره بررسي اخالق كار در بخش دولتي و خصوصي). 1383(. مكاوياني، بهنا .  
 بررسي نقش اخالق بر سالمت روان در اجتماع از ديدگاه ). 1392(. كدخدايي، زهره؛ حاجيان فر، حسين

  .258-243): 3( 9، مجله تحقيقات نظام سالمت،نهج البالغه
 مجله آوريتاب و هوش معنوي هوش عاطفي، بين رابطة ).1391(. كشاورزي، سميه و يوسفي، فريده ،

  .318-299): 3(16شناسي،  روان
 كاري اخالق رابطه بين در سازماني وفاداري ميانجي نقش ).1390(. محمدعلي پرور، محسن؛ نادي، گل 

  .53- 43): 1(6، فصلنامه اخالق در علوم رفتاري، كار محيط در انحرافي رفتارهاي با
 مقايسه تاب آوري و معنابخشي زندگي در افراد عادي وافراد سوء مصرف ). 1390(. ميززايي، يعقوب

 .، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشتكننده مواد در شهر شيراز



 در كاركنان اداره آموزش و پرورش شهركرد آوريو اخالق كار با تاب يهوش معنو ينرابطه ب             1394 زمستان
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 در شناختي روان آوري تاب با معنوي هوش ارتباط). 1392(. فر، نسرينآمال، ميترا؛ شادماننيك 

  .15-1شناختي،  روان سالمت پژوهشي -علمي صلنامه، فدانشجويان
 آوري در دانشجويان بررسي رابطه بين تعالي معنوي و تاب). 1390(. هاشمي، الدن و جوكار، بهرام

 .142-123: 4، دو فصلنامه روانشناسي معاصر،دانشگاه
References 
 Cowan, P; Cowan, C. and Schulz, M. (1996). Thinking about Risk and 

Resilience in Families in Stress, Coping, and Resiliency in Children and 
Families, edited by E.M. Hetherington and E.A Blechman. Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum. 

 Emmons RA.(2000). Is spirituality intelligence? Motivation, cognition and the 
psychology of ultimate concern, Int J Psychol Religion, 10(1):3-26. 

 Hauser, S, T; Allen P. J.(2006).Overcoming Adversity in Adolescence: 
Narratives of Resilience. Psychoanalytic Inquiry. New York, 26 , 4: 547- 568. 

 Johnson, Simon; McMillan, John and Woodruff, Christopher.(1999). "Property 
Rights and Finance working paper, Massachusetts Institute of Technology and 
University of California, San Diego. 

 Moreira-Almeida, A; Lotufoneto, F & Koenig, H. (2006). Religiousness and 
Mental Health: a review, Center for the Study of Religious and Spiritual 
Problems, Department of Psychiatry,Universidade de São Paulo (USP),São Paulo 
(SP), Brazil:119-131. 

 Nasel, D.D .(2004). Spiritual orientation in relation to spiritual intelligence: A 
consideration of traditional Christianity and new Agelndiri dualistic 
spirituality, doctoral dissertation, university of South Australia. 

 Stavrova, O; Fetchenhauer, D & Schlosser, T. (2012). Why are religious people 
happy? The effect of the social norm of religiosity across countries, Social 
Science, 3:132-149. 

 Walker, W. E. (2009). Does the best practice of rational-style model-based 
policy analysis already include ethical considerations?, Omega, 37: 1051- 1062. 

 Walker, W. E. (2009). Does the best practice of rational-style model-based 
policy analysis already include ethical considerations?, Omega, 37: 1051- 1062. 




