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Abstract
Introduction: The purpose of this study is
to identify  relationship between family
function, spirituality and organizational
commitment. Method: Statical society
include employees of, ISLAMIC AZAD
University, SHABESTAR Branch. A
sample of 120 employees including 95
male employee  and 25 female participated
in this study and answered. Family
Assessment Device, Spirituality
Components Questionnaire and
Organizational Commitment Questionnaire
were used. Regression and Pearson s
coefficient correlation Tests were applied to
analyze data. Results: The results showed
there were significant relationship between
spirituality and organizational commitment.
There were also significant relationships
between emotional responsiveness, relation
in family and behavior control with
organizational commitment. There were
significant interaction between family
function and a sub scale of  spirituality as
pantheism with organizational commitment.
Conclusion: Interaction between family

function and spirituality can predict
organizational commitment.

Keywords: family function, spirituality,
organizational commitment.
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مقدمه
حالتی روانی تعهد سازمانی. نوعی نگرش، احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان استتعهد سازمانی

1یربر اساس مدل  آلن و می. استیاز و الزام به ادامه اشتغال در یک سازماناست که بیانگر نوعی تمایل، ن

تعهد به عنوان درك هزینه هاي ناشی تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان،) 2001(
د از ترك سازمان و تعهد به عنوان تکلیف به ماندن در سازمان به ترتیب تحت عنوان تعهد عاطفی، تعه

از عوامل اساسی که می یکی). 2001آلن و می یر، (مستمر و تعهد تکلیفی یا هنجاري طبقه بندي شده اند 
تواند منجر به ایجاد یک جو سازمانی سالم، افزایش اخالق سازمانی، ایجاد انگیزه و افزایش تولید و بازدهی 

چالشهاي حال حاضر در سازمانها، با توجه به). 2008، 2ساالمی(باشد سازمان گردد، تعهد سازمانی می
مشخص کردن عوامل اساسی در جهت پیش بینی تعهد سازمانی به عنوان یک نیاز فردي به یک مسئله 

اند که ادراکات کارکنان درباره معنویت در شواهد نظري و تجربی نشان داده.اساسی تبدیل گردیده است
فراد براي کارشان با افزایش میزان تعهد، ا.هد کردمحیط کار به گسترش سطح تعهد سازمانی آنها کمک خوا

).2008، 3ریگو و کانها(کنند وسیله به عملکرد سازمانی کمک میکنند و بدینتالش بیشتري می
تواند منجر به مزایا و منافعی از قبیل افزایش خالقیت، افزایش تشویق معنویت در محیط کار می
فزایش تعهد سازمانی و بهبود نگرشهاي شغلی و نیز باعث افزایش صداقت، افزایش حس تکامل شخصی، ا

.)2002، 4کریشناکومار و نک(رضایت شغلی، مشارکت شغلی و کاهش تمایل به ترك محیط کار گردد 
گردد که در پژوهش حاضر به ابعاد ارتباط همه خدایی، همه در خدایی، هایی تشکیل میمعنویت از مؤلفه

کل است و در ارتباط همه خدایی خدا. و ارتباط تعاملی با خدا پرداخته شده استارتباط کارگزاري خدا 
افراد داراي بعد همه .خدا جهان است و جهان خداست. اي مجزا از خدا نیستجهان آفریده. کل خداست

ارتباط همه در خدایی عبارتست از.بیننددر پیش پا افتاده ترین چیزها میخدایی وجود و حضور خدا را
آنچنان که هر جزئی از . اعتقاد به این که وجود خدا شامل همه موجودات است و در همه جهان جریان دارد

همه در خدایی معتقد است که وجود خدا بیشتر از جهان بر خالف همه خدایی،. جهان در او وجود دارد
دایی است، خود را مه در خفردي که ارتباطش با خدا به گونه ه.گیردست و جهان کامأل او را در بر نمیا

ارتباط کارگزاري خدا همه موجودات در . بیندخدا را در همه جا حاضر و ناظر میداند و جزئی از خدا می
.خدا غیر از ماست و ما هم غیر از او هستیم.و انسانها مخلوقات خدا هستند

سویه است، یعنی خدا در همهدر این نوع ارتباط تغییر یک .خدا خالق ماست و ما مخلوق او هستیم
در ارتباط تعاملی با خدا همانند دیدگاه . توانیم در خدا تغییري ایجاد نمائیمچیز ما تغییر می دهد ولی ما نمی
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شود که ما غیر از خدا هستیم و خدا غیر از ما، اما در عین حال در تغییرات یکدیگر موثر پذیرفته میسوم 
وه بر معنویت، یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی، خانواده و عال).1387رمضانی مقدم، (هستیم

تحقیقات نشان داده است کارکنانی که در محیط خانه مشکالت بیشتري دارند، در .عملکرد آن می باشد
دست دادن سرمایه محیط کار با هزینه و مخارج باالي ناشی از تغییر شغل، جابجایی، غیبت از کار و از 

معتقد است نوع روابط حاکم در خانواده و 2رو). 2001، 1بایلین، دراگو و کوچان(گردند واجه میانسانی م
کند به عبارت دیگر شرایط تربیت خانوادگی مشخص میمیزان ارضا نیازها نوع تعامل فرد را در محیط کار

). 1382شفیع آبادي، (تاثیر بسزایی در مشخص کردن نوع فعالیتهاي شغلی دارد 
اخل و بیرون ، عوامل مختلفی در خانواده وجود دارد که بر رفتار اعضا در د3بر اساس الگوي مک مستر

حل : شود که عبارتند ازکارکرد خانواده را شامل میاین عوامل شش جنبه از.گذارداز خانواده تأثیر می
لسون، اسپري و لویس، ترجمه کار(مشکل، ارتباط، نقشها، پاسخهاي عاطفی، درگیري عاطفی و کنترل رفتار 

، خلق و خوي فرد در یک حیطه از زندگی بر خلق )2000(4بر اساس نظریه اسپیل اور). 1384نوابی نژاد، 
چنانچه فرد در محیط خانه خلق و خوي مطلوبی داشته .و خوي او در سایر حیطه ها نیز تأثیر می گذارد
محیط سازمانی هم خلق و خوي مطلوبی خواهد داشت و باشد و پایبند به مسائل معنوي باشد، بالطبع در 
این مسئله منجر به ایجاد همبستگی مثبت بین رضایت .میزان تعهد سازمانی او افزایش پیدا خواهد کرد

در مطالعه رفتار سازمانی 6تعهد سازمانی).2002، 5گیلبرت(شود نوادگی و نگرش نسبت به کار میخا
ایی رفتاري و کارکردي اعضا، افزایش میزان مسئولیت پذیري، حضور کافی افزایش کار.جایگاه مهمی دارد

ده تعهد سازمانی در محیط کار و رشد و پیشرفت سازمان و افزایش وفاداري اعضا از جمله پیامدهاي عم
).2000و همکاران، 7پورتر(باشد می

با .ده آن بسیار ضروري استجهت ایجاد و تقویت تعهد سازمانی، توجه به عوامل مختلف تشکیل دهن
توجه به اینکه خانواده نخسین سیستمی است که فرد به آن وارد می شود توجه به مسئله تعهد سازمانی 

از سوي دیگر بر اساس دیدگاه .بدون تأکید بر نقش خانواده در واقع کار ناقص و غیراساسی خواهد بود
ي آینده مدیریت و خالء وجودي آدمیان، معنویت هاد عامل عمده در پاسخگویی به چالشپژوهشگران جدی

توانند باعث که تأثیر متقابل بر هم دارند میمعنویت و عملکرد خانوادگی مطلوب در عین حال.می باشد
امروزه ایجاد حس اعتماد، تعلق، افزایش ). 2003وارف، (کاهش عدم قطعیت، عدم امنیت و ابهام گردند 

له نیازهاي عمده بین اعضا و افزایش میزان وفاداري کارکنان از جموجدان کاري، وجود ارتباط مثبت

1 .Bailin , Drago & Kochan
2. Row
3. McMaster
4 .Spillover
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6 .Organizational commitment
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توجه به بهبود عملکرد خانواده و پایبندي به معنویت، نفش اساسی در برآوردن .گرددسازمان محسوب می
با متعهد بودن اعضا، میزان مشارکت و بازدهی آنها در سطح باالیی خواهد بود و نیز . نیازهاي فوق دارد

یابد و بالطبع آن، میزان کارایی عملی سازمان در سطح ر کار و کارهاي غیر مفید کاهش میتأخیر دمیزان 
نماید مقابله با حوادث احتمالی کسب میباالیی خواهد بود و سازمان توانایی الزم را جهت سازگاري و 

ین رد  بررسی رابطه بدر مو) 2010(نتایج بدست آمده از پژوهش خنیفر و همکاران ).2002، 1آنگل و پري(
اي نشان داد که یک رابطه معناداري بین معنویت در محیط کار و تعهد معنویت و تعهد سازمانی و حرفه

.و افزایش تعهد سازمانی باعث ارتقاء کیفی عملکرد افراد می گرددحرفه اي وجود دارد
متغیر به عنوان متغیر 73جموع همچنین در بررسی منابع و ماخذ و پیشینه پژوهش مشخص شد که در م

متغیرهایی .مورد استفاده قرار گرفته است) نتیجه تعهد سازمانی(متغیر به عنوان متغیر وابسته 6مستقل و 
سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیالت، سابقه کار، پایگاه اقتصادي و (متغیر 23نظیر متغیرهاي زمینه شامل 

متغیر 23، متغیرهاي شغلی شامل ...)رون خانواده، اعتقادات واجتماعی، سطح خانواده، نحوه تعامالت د
متغیرهاي سازمانی شامل ...) رضایت شغلی، چالشی بودن شغل، تعارض نقش، ابهام نقش، امنیت شغلی و(
عدالت (متغیر 13، متغیرهاي محیطی شامل )حمایت سازمانی، عدالت سازمانی، مشارکت سازمانی(متغیر 3

اثیر گذاري بر تعهد جزء متغیرهاي مستقل در ت...) اي وویشاوندي، تعهد اتحادیهتعهدات خاجتماعی،
عملکرد شغلی، (متغیر 6اند و متغیرهایی که از نتایج تعهد سازمانی محسوب می شوند شامل سازمانی بوده

به طور کلی ).1384مدنی و زاهدي، (باشد می...) فقت با تغییرات سازمانی وتمایل به ماندن در سازمان، موا
ها با توجه به افزایش میزان طالق و تهاجم ارزشهاي متفاوت به کشور و تعامل بین خانواده، بر اساس یافته

ارزشهاي معنوي و محیط کاري، الزم است سازمانها بیش از پیش به نقش خانواده و معنویت در زمینه تعهد 
هاي هاي معنویت با مؤلفهملکرد خانواده و مؤلفهؤلفه هاي عاین سؤال که آیا بین م.سازمانی توجه نمایند

بر . باشدتحقیق حاضر به دنبال بررسی آن میهدفی است که پژوهشگر در تعهد سازمانی رابطه وجود دارد،
این اساس رابطه بین تعامل عملکرد خانواده و خرده مقیاسهاي معنویت با تعهد سازمانی، همچنین رابطه بین 

. ه و معنویت با خرده مقیاسهاي تعهد سازمانی در پژوهش حاضر بررسی شده استتعامل عملکرد خانواد

روش 
جامعه آماري در این پژوهش شامل کلیه . باشدهمبستگی می-تحقیق حاضر از نوع تحقیق توصیفی

نفر از کارکنان 120نمونه پژوهش عبارتست از . کارکنان و مدیران دانشگاه آزاد اسالمی شبستر است
- سال می42میانگین سنی آنها . دندگیري طبقه اي انتخاب شد اسالمی شبستر که به شیوه نمونهاه آزادانشگ
هاي فرافردي و پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده، پرسشنامه مولفه"در تحقیق حاضر از پرسشنامه . باشد

1 .Angle & Perry

1390شناسی اجتماعی، پژوهشهاي روان
1،  شماره 1دوره



۵

و به سازمانی درهم ادغام هاي فرافردي و تعهد البته سواالت مولفه. استفاده گردیده است"تعهد سازمانی
م، بالدوین و بیشاب اپرسشنامه سنجش عملکرد خانواده توسط اپستین، . اندصورت یک پرسشنامه ارائه شده

.تهیه گردیده است
است که براي سنجیدن عملکرد خانواده بنابر سؤالی 60رد خانواده یک پرسشنامه ابزار سنجش عملک

این الگو خصوصیات ساختاري، شغلی و تعاملی خانواده را معین .الگوي مک مستر تدوین شده است
حل مشکل، ارتباط، نقشها، : کند که عبارتند ازکند و شش بعد از عملکرد خانواده را مشخص میمی

ابزار سنجش خانواده با ضرایب آلفاي خرده مقیاسهاي . پاسخدهی عاطفی، درگیري عاطفی و کنترل رفتار
ضریب آلفاي کل مقیاس و خرده . از همسانی درونی نسبتا خوبی برخوردار است92/0تا72/0خود از 

ابزار . هم بوده است92/0و تا 61/0باالي ) 1378(مقیاسها به غیر از خرده مقیاس نقشها در پژوهش امینی 
178این ابزار در یک مطالعه مستقل روي . سنجش خانواده تا حدي داراي روایی همزمان و پیش بین است

واالس همبستگی متوسط داشت و قدرت نسبتأ خوبی براي پیش -زوج، با مقیاس رضایت زناشویی الك
هاي فرافردي پرسشنامه مؤلفه. )1379ثنایی، (.بینی نمرات  مقیاس روحیه سالمندي فیالدلفیا نشان داده است

تشکیل شده است که سؤال42پرسشنامه از . استاندارد شده است) 1385(و تعهد سازمانی توسط رستگار 
پرسشنامه . باشدسؤال بعد مربوط به متغیر تعهد می26سؤال اول مربوط به متغیر ارتباط فرافردي و 16

مذکور داراي خرده مقیاسهاي تعهد سازمانی عاطفی، تعهد سازمانی هنجاري و تعهد سازمانی مستمر و 
تباط فرافردي همه در خدایی، ارتباط همچنین داراي خرده مقیاسهاي ارتباط فرافردي همه خدایی، ار

8/0پایایی و اعتبار ) 1387(رمضانی مقدم . باشدفرافردي کارگزاري خدا و ارتباط فرافردي تعامل با خدا می
.را براي آن بدست آورد
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هایافته
خالصه مدل رگرسیون و شاخصهاي آماري آن: 1جدول شماره

بین عملکرد خانواده و ) 1(بر پایه نتایج تحلیل واریانس و شاخصهاي آماري رگرسیون در جدول شماره 
دو . درصد اطمینان معنادار است95محاسبه شده با Fمولفه فرافردي همه درخدایی با تعهد سازمانی، میزان 

غییرات تعهد سازمانی را درصد ت5/0در مجموع متغیر عملکرد خانواده و مولفه فرافردي همه درخدایی 
خدایی در تعامل یعنی بهبود عملکرد خانواده و باال بودن حالت معنوي همه در). R2=5/0(نمایند تبیین می

شاخصهاي آماري
FPRRمدل

2SEبتاTP

1
مقدار ثابت

901/1154/0177/03/0

308/12427/5000/0
609/0158/0720/1088/0عملکرد خانواده

481/0- 708/0- 069/0065/0همه خدایی

2

مقدار ثابت

243/3043/0229/05/0

613/16898/2004/0
964/0- 045/0- 073/0004/0عملکرد خانواده
794/0228/0371/2019/0همه در خدایی

3

مقدار ثابت

693/1188/0168/02/0

668/12305/5000/0
404/0- 838/0- 069/0076/0عملکرد خانواده
683/0146/0595/1113/0کارگزاري خدایی

4

مقدار ثابت

099/2127/0186/03/0

355/16451/3001/0
644/0- 463/0- 071/0043/0عملکرد خانواده
861/0171/0577/1070/0تعاملی خدایی

5
مقدار ثابت

247/2110/0192/03/0

991/8615/1109/0
609/0013/0138/0891/0عملکرد خانواده

069/0195/0075/2040/0معنویت

6

مقدار ثابت

542/5005/0294/08/0

369/10635/0 -526/0
039/0069/0747/0457/0عملکرد خانواده

150/0305/0326/3001/0معنویت

7

مقدار ثابت

076/2130/0185/03/0

886/5439/4000/0
056/0- 0933/1-/022/0009عملکرد خانواده

085/0182/0100/0920/0معنویت
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همچنین، بر پایه نتایج تحلیل واریانس و . گرددافزایش معنادار تعهد سازمانی میبا همدیگر باعث
بین عملکرد خانواده و معنویت با تعهد سازمانی عاطفی، ) 1(جدول شماره شاخصهاي آماري رگرسیون در 

دو متغیر عملکرد خانواده و معنویت در مجموع . درصد اطمینان معنادار است99محاسبه شده با Fمیزان 
بدین صورت بهبود عملکرد ). R2=8/0(نمایند تعهد سازمانی عاطفی را تبیین میدرصد تغییرات8/0

.شودعث افزایش تعهد سازمانی عاطفی میخانواده و باال بودن میزان معنویت در تعامل با یکدیگر با

ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین هر مولفه با تعهد سازمانی:2جدول شماره 
تعهد سازمانی

رسونضریب همبستگی پیحجم نمونهسطح معناداري

-36/012008/0عملکرد خانواده

003/012027/0معنویت

01/012022/0ارتباط

004/012025/0پاسخهاي عاطفی

نشان می دهد که بین عملکرد کلی خانواده و افزایش تعهد سازمانی 2نتایج جدول شماره 
ان می دهد بین معنویت و نش2از سوي دیگر نتایج جدول شماره .رابطه معناداري وجود ندارد

همچنین بین ارتباط در خانواده و ، )>01/0P(افزایش تعهد سازمانی رابطه معناداري وجود دارد
و نیز بین پاسخهاي عاطفی ) >01/0P(باال بودن میزان تعهد سازمانی رابطه معناداري وجود دارد 

).>01/0P(ازمانی رابطه معناداري وجود دارددر خانواده و افزایش تعهد س

بحث و نتیجه گیري
نتایج کلی پژوهش نشان داد که عملکرد خانواده به تنهایی پیش بینی کننده معنادار تعهد سازمانی 
نیست، اما تعامل بین افزایش میزان معنویت و بهبود عملکرد خانواده و خرده مقیاسهاي آن با 

. معناداري داردانی عاطفی رابطه میزان تعهد سازمافزایش تعهد سازمانی به ویژه با باال رفتن 
همچنین نتایج نشان داد که افزایش معنویت به تنهایی باعث باال رفتن میزان تعهد سازمانی می 

اگرچه بین عملکرد خانواده و تعهد سازمانی بطور کلی رابطه معناداري یافته نشد، ولی بین . شود
در خانواده، پاسخ عاطفی در خانواده و بعضی خرده مقیاسهاي عملکرد خانواده نظیر بهبود ارتباط
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کنترل رفتار در خانواده به طور جداگانه با افزایش میزان تعهد سازمانی رابطه معناداري مشاهده
نوي دهد تعامل بین بهبود عملکرد خانواده و افزایش حالت معیافته هاي پژوهش نشان می. گردید

د سازمانی گردد و تغییرات مربوط به تعهد تواند باعث افزایش میزان تعههمه در خدایی می
نشان داد که کنترل رفتار و ) 2009(1نتیجه پژوهش راثی و راستوگی. سازمانی را پیش بینی نماید
شود و خودکارآمدي شغلی نیزباعث افزایش خودکارآمدي شغلی میارتباط همدالنه در خانواده

در پژوهشی به این نتیجه ) 2004(مکاران و ه2کورك. گرددمنجر به افزایش تعهد سازمانی می
و همکاران 3بوئن. رسیدند که بین جدایی خانواده و کاهش تعهد رابطه معناداري وجود دارد

به این یافته ها رسیده اند که وضعیت زناشویی به شکل معناداري با تعهد سازمانی ارتباط ) 1994(
نشان دادند که مهارتهاي ارتباطی مطلوب در با تحقیقات خویش ) 1996(4بانازاکهول و هینز. دارد

زایش یکپارچگی و تعهد کارکنان خانواده و مشارکت در تصمیم گیري باعث تشویق کار تیمی و اف
، خنیفر و )2003(و همکاران 5، میلیمان)2002(کریشناکومرونک نتایج تحقیقات. گرددمی

اعتماد، ان معنویت باعث افزایش نشان داد که افزایش میز) 2000(6،  وینر)2010(همکاران 
تواند کارکنان را از ارتکاب اشتباه و سلب مسئولیت یاد خدا می. شودرضایت و تعهد سازمانی می

معنویت باعث عمیق تر شدن مشارکت و حسن . باز دارد و آنها را در مسیر مستقیم قرار دهد
به این نتیجه دست یافتند که شبا پژوهش خوی) 1384(مدنی و زاهدي .انسانیت و وفاداري گردد

7فراي و کوهن.یابدبیشتر شود، تعهد عاطفی افزایش میچه رضایت از زندگی خانوادگی هر

مدنی . شودکاري باعث افزایش تعهد عاطفی مینشان داد که باال بودن معنویت در محیط) 2008(
خانواده، نحوه و زاهدي در بررسی منابع و ماخذ و پیشینه پژوهش مشخص نمودند که سطح

.گذارندمستقل بر تعهد سازمانی تاثیر میتعامالت درون خانواده و اعتقادات به عنوان متغیر
در پژوهش خود دریافت که بین مولفه فرافردي و تعهد شغلی رابطه ) 1387(رمضانی مقدم 

تعهد باکه مولفه فرافردي همه در خدایی پژوهش او نشان دادهمچنین .معناداري وجود دارد
8بررسیهاي گه. شغلی تکلیفی، تعهد شغلی عاطفی و تعهد شغلی مستمر رابطه معناداري دارد

ر و نشان داد که معنویت و ناظر دیدن خدا باعث افزایش کارایی، تولید، کاهش غیبت از کا) 2009(

1. Rathi & Rastogi
2 .Kurek
3 . Bowen
4 . Banaszak-Holl & Hines
5 . Miliman
6 . Weiner
7 .Fry & Cohen
8 .Geh
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-ر میمعنویت در محیط کاکه تشویقکنندمحققان بیان می. شودافزایش اخالق و تعهد کاري می
افزایش خالقیت، افزایش صداقت، افزایش حس تکامل تواند منجر به مزایا و منافعی از قبیل

شخصی، افزایش تعهد سازمانی، بهبود نگرشهاي شغلی کارکنان و نیز کاهش نیات ترك محیط کار 
و افزایش اخالق و وجدان کاري شود و همه اینها به صورت مستقیم و غیر مستقیم سبب بهبود 

) 1368(مطهري ).2005و همکاران، 1مارکز(گردند و سودآوري و اثربخشی سازمانی میردعملک
به عهد و معتقد است پایبندي به اصول وفلسفه اعتقادي باعث تعهد در کار و اشتغال، وفاداري 

رضایت فرد داراي مولفه فرافردي تعاملی خدایی کارش صرفا براي .گرددپیمان و صیانت از آن می
وقتی احساس نابرابري و ناعدالتی در . باشدمندي خودش نیز مییست، بلکه براي رضایتخدا ن

خدا کند کهشود و احساس میمند میام داده بکند از خدا دلخور و گلهقبال کاري که براي خدا انج
در برابر ناعدالتی و نابرابري در سازمان نسبت به مدیران و . کندهمیشه به وعده هایش عمل نمی

دهد فردي با چنین اعتقادي بطور اساسی به بسیار حساس است و واکنش نشان میهمکاران
مدیران، مولفه فرافردي کارگزاري خدایی، افراد داراي . سازمان و شغلش ممکن است متعهد نباشد

ي آنها تسلیم پذیرند و دربرابر همههستند میهمکاران و منابع سازمانی سازمان را همانطور که 
تعهداین افراد قدرت استقالل فکري و بر این اساس. چرا که تقدیر خدا بر این استاست 

اما وقتی یک فرد در سازمان ارتباطش با خدا به گونه همه در . خواهند داشتسازمانی ضعیفی 
کار خود را . بیندخدا را در همه جا حاضر و ناظر میداند و دایی است، خود را جزئی از خدا میخ

داند اي از خدا میچون خود را جلوه. انگاردخدا میو محیط کاري خود را محیط کاريکار خدا 
افراد .نمایده اخالق و تعهد کاري را فراهم میچنین دیدگاهی زمین. داندکارش را نیز خدایی می

ترین چیزها می بینند چنین افرادي پا افتادهر پیشوجود و حضور خدا را دداراي بعد همه خدایی
- مداد نمیکنند و از جایی و چیزي استتنها به منابع درونی خود تکیه میر تمام مراحل کاري د

بر این اساس با توجه به نتایج پژوهش، هنگامی که فرد به خدا اعتقاد ). 1385رستگار، (جویند 
یز اش نداند میزان تعهد سازمانیط کار حاضر و ناظر میدارد و آن را در تمام مراحل کاري و محی

. هاي دینی و معنویت در بین کارکنان سازمان تقویت شوددر این راستا باید آموزه. یابدافزایش می
هاي آموزشی در زمینه افزایش حالت معنوي همه در خدایی، نحوه ارتباط همچنین الزم است دوره

.در خانواده، کنترل رفتار و پاسخهاي عاطفی براي کارکنان برگزار شود

7 . .Marques
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