
 12/21/2931  :مقاله دريافت تاريخ
 21/12/2939  :مقاله بررسی تاريخ
 11/10/2939 :مقاله پذيرش تاريخ

 سازمانی و صنعتی شناسی روان مطالعات مجله
 2939 زمستان و پاييز اهواز، چمران شهيد دانشگاه

 1  شماره ،2 سال اول، ي دوره
 12-91 :ص ص

 

 نقش به توجه با سازمانی دنیم رفتارهای و کار در استقالل رابطه
 خانواده-کار تعادل گر میانجی

 

 *ذاکرفرد ساداتلمنیرا
 **نوری ابوالقاسم
 ***طالبی هوشنگ

 ****سماواتیان حسین
 

 چکیده
 و کار در استقالل بين رابطه در خانواده-کار تعادل گري ميانجی نقش تعيين هدف با پژوهش اين

 جامعه .بوداي  رابطه نوع از و توصيفی پژوهش روش .گرديد اجرا و طراحی مدنی سازمانی رفتارهاي
 در 2931 سال دوم نيمه در که بود اصفهان شهر در دولتی سازمان يک کارکنان کليه پژوهش اين آماري
 تصادفی گيري نمونه شيوه به آماري جامعه اعضاي از نفر 251 تعداد .بودند کار به مشغول سازمان اين
 ،(1113 کارلسون،) خانواده کار تعادل پرسشنامه شامل رفته کار به ابزارهاي .شدند انتخاباي  طبقه

 که است (2301 ،سيمز) شغلیهاي  ويژگی پرسشنامه و (2332 ويليامز،) مدنی سازمانی رفتار پرسشنامه
 کرونباخ آلفاي از استفاده باها  پرسشنامه اين پايايی .آمد دست به مطلوبها  آن سنجی روانهاي  ويژگی

 مدنی سازمانی رفتار 121/1 فرد به معطوف مدنی سازمانی رفتار ،191/1 خانواده-کار تعادل با رابرب
 اينهاي  داده تحليل و تجزيه براي .آمد دست به 111/1 کار در استقالل و 130/1 سازمان به معطوف
-کار ادلتع  که داد نشان نتايج .گرديد استفاده (SEM) ساختاري معادالت سازي الگو از پژوهش
 در .باشد می فرد به معطوف سازمانی مدنی رفتار با کار در استقالل بين رابطه کامل ميانجی خانواده
 يک در .است سازمان به معطوف مدنی سازمانی رفتار و استقالل جزيی کننده ميانجی متغير اين که حالی
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 تعادل برقراري در بيشتري نايیتوا افراد استقالل، افزايش با که نمود بيان توان می کلی گيري نتيجه
 .شود می بيشتري مدنی سازمانی يرفتارها ميزان نتيجه در و کرده پيدا خانوادگی و شغلی وظايف

 

 .مدنی سازمانی رفتار ،خانواده-کار تعادل استقالل، :واژگان کلید

 

 مقدمه
 سبب ابعاد اين .هستند رو به رو مختلف ابعاد در توسعه و رشد باها  سازمان حاضر عصر در

 گرفتن نظر در به و بوده وابسته کارکنان فردي رشد بر قبل از بيش سازمان موفقيت تا شود می

 دو در .باشد داشته نياز فرانقشی اهداف و فرديهاي  خواسته از فراترهاي  خواسته و اهداف

 اند تهداش زيادي توجهها  سازمان در فرانقشی رفتارهاي به سازمانی رفتار محققان گذشته دهه

 که آورند فراهم را شرايطی بايد که اند دريافتهها  سازمان و (1111 ،2آشتن و ساباگ دسيوليا،)

 .دهند بروز را 1سازمانی مدنی رفتارهاي جمله از و فرانقشی رفتارهايها  آن کارکنان

 ناميده سازمانی مدنی رفتارهاي ها، سازمان در امروزه کلی طور به مطلوب رفتارهاي

 افراد يا سازمان به رساندن ياري قصد به فردي توسط کههايی هستند رفتار اينها .دنشو می

 وظايف حيطه در رفتارها اين انجام که حالی در ،پذيرد می صورت (همکاران) سازمان درون

 رساندن ياري مانند شامل رفتارهايی رفتارها اين .گيرد می صورت اختيار با و نيست فرد میرس

 براي انجام کار زيادي حجم که همکاري به کمک است، شده سازمان وارد جديداً که فردي به

 ،9اورگان) دنباش می نيست، آن انجام به ملزم فرد که کاري انجام براي شدن داوطلب يا و دارد

 اهميت حوزه اين در شده  انجام تحقيقات بررسی با (1111)  ويگودا و کوهن (.2311

 اين که دارند می بيان و کنند می مشخصها  سازمان تمام براي را سازمانی مدنی رفتارهاي

 دسته، دو به را رفتارها اين (2311) اورگان .دنده می افزايش را سازمان اثربخشی رفتارها

 به معطوف سازمانی مدنی رفتارهاي در .است کرده تقسيم سازمان به معطوف و فرد به معطوف

 معطوف نوع در اما دوستی نوع رفتارهاي مانند ،نمايند می کمک خود همکاران به کارکنان فرد،

 سازمانی عملکرد بهبود درصدد و داشته توجه کلی صورت به سازمان به افراد سازمان به

                                                           
1-  Desivilya, Sab, & Ashton 

2-  organizational citizenship behaviors 

3-  Organ 

4-  Cohen & Vigoda 
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 و بينش شود، می منجر رفتارها اين به که هايی انگيزه و شرايط ها، موقعيت تعيين و درك .هستند

 اين شکلی چه به و زمانی چه در که يابنددر مديران وسيله بدين تا آورد می فراهم را آگاهی

 (.1111 ،2کانيکا) دنده می رخ رفتارها

 دسته چهار به توان می را سازمانی مدنی رفتار يندهاياپيش پيرامون پيشينه پژوهشی

 ارتباط چه اگر .کرد بندي طبقه رهبري و شغل هاي ويژگی موقعيتی، عوامل شغلی،هاي  نگرش

 آن رابطه اما است، ضعيف عملکرد مانند تر قديمی کننده تعيين عوامل و شغلیهاي  نگرش بين

 تعهد هستند، راضی خود شغل از که کارکنانی کلی طور به .است تر قوي سازمانی مدنی رفتار با

 بعضی .دهند می نشان سازمانی مدنی رفتارهاي سايرين از بيشتر و است بيشتر سازمان به آنان

 در با .مؤثرند سازمانی مدنی رفتارهاي بروز در شغلهاي  يژگیو که اند داده نشان تحقيقات از

 رفتارهاي در بيشتر که کارکنانی کهاند  داده نشان تحقيقات ،شغلهاي  ويژگی تأثير گرفتن نظر

 الزم بازخورد و اند کننده خشنود ماهيتاً که اند داشته مشاغلی کنند می مشارکت سازمانی مدنی

 شغلهاي  ويژگی با کننده کسل و تکراري مشاغل در که افرادي قابلم در شود، می دادهها  آن به

 (.1111 ،1بايلی و کلگ) دارند رفتارها اين بروز به تمايل کمتر ،کنند می کار پايين

 شده انجام تحقيقات از فراتحليل يک در ،(1111) 9باچارچ و ، مکنزي، پاينپودساکوف

 کار، از درونی رضايت مانند متغيرهايی که دادند نشان سازمانی، مدنی رفتارهاي پيرامون

 .دنباش سازمانی مدنی رفتار کننده بينی پيش دنتوان می کار در استقالل و بازخورد کار، يکنواختی

 تنوع، استقالل، مانندها  آن شغلیهاي  ويژگی يا و دارند باال سطح مشاغل که کارکنانی

 انگيزه و شخصی رضايت بيشتر، داري معنی احساس باالست، وظيفه اهميت و داري معنی

 احساس و باالتر شغلی رضايت احساس نتيجه در و (2331 ، کان) دارند خود کار در باالتري

 شغلهاي  ويژگی ،(2301) 5اولدهام و کمنها .نمايند می خود سازمان به نسبت بيشتر دلبستگی

 کارکن درونی انگيزش رب مهم، شناختی روانهاي  حالت افزايش طريق از که دانند میی عوامل را

 هويت ،1وظيفه تنوع از، عبارتند کار در اصلی ويژگی پنج که اند کرده بيانها  آن .گذارند می اثر

                                                           
1-  Kanika 

2-  Clegg & Bailey 

3-  Podsakoff, Mackenzie, Paine, & Bacharach 

4-  Kahn 

5-  Hackman & Oldham 

6-  task variety 
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 روابط ،(2301) 5کلر و اسزيالگی سيمز، . وظيفه اهميت و 9بازخورد ،1استقالل ،2وظيفه

 گفت، توان می خالصه طور به .نمودند اضافهها  ويژگی اين به را 0فردي بين روابط و 1دوستانه

 اجتماعی تعامالت براياي  دامنه ايجاد و کاري شرايط در اختيارات و کنترل ميزان افزايش

 فراهمها  آن براي را سازمانی مدنی يا فرانقشیهاي  رفتار در بيشتر درگيري فرصت بيشتر،

 .آورد می

 افزايش کارش در را فرد کنترل که شوند می محسوب منابعی عنوان به شغلهاي  ويژگی

 خود عملکرد و نموده کسب را الزمهاي  مهارت بتواند تا دهند می انرژي و انگيزه او به دهد، می

 خانوادگی و کاري وظايف بين بهتري تعادل نتيجه در و نمايد تسهيل خانواده حيطه در را

 بين بتیمث ارتباط که دهد می نشان یپژوهش پيشينه (.1111 ،1گرينهوس و فريدمن) کند برقرار

 و تامپسون ؛1111 ،3مارکس و واکز گريزي) دارد وجود خانواده-کار تعادل با شغلهاي  ويژگی

 .(1121 ،21باهارگاوا و بارال ؛1110 ،22جارت موي ،المرس ،استنبرگ ون ؛1115 ،21پروتاس و

 استقالل و داري معنی تنوع، است، اهميت داراي وي شغل کند، احساس شخص که هنگامی

 اثربخشی احساس و شده بيشتر خانوادگی و شغلی مسائل بر وي کنترل احساس ،دارد را الزم

 (. 111 ،29وايدانوف) نمايد می خانواده عضو يک عنوان به بيشتري

 توجه مورد پيش ها سال از يکديگر بر خانوادگی و کاريهاي  حيطه متقابل تأثير بررسی

 اهميت خانواده يا کارهاي  حيطه از يک کدام که است بوده مطرح سؤال اين همواره .است بوده

 و انتظارات در تغيير و شناختی جمعيت فناوري، محيطی، تغييرات دليل به دارد؟ بيشتري

 شده تبديل پژوهشگران براي مهم موضوع يک به زندگی -کار تعادل بحث افراد، هاي خواست

                                                           
1-  task identity 

2-  autonomy 

3-  feedback 

4-  task important 

5-  Sims, Szilagyi, & keller 

6-  friendship 

7-  interpersonal 

8-  Friedman & Greenhaus 

9-  Grzywacz & Marks 

10-  Thompson & Prottas 

11-  Van Steenbergen, Ellemers, & Mooijaart 

12-  Baral & Bhargava 

13-  Voydanoff 
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 ،1کالياس و بروگ) ستا يافته افزايش اخيرهاي  سال در 2خانواده-کار تعادل پيرامون تحقيق و

 است گرفته قرار یانسان منابع توسعه در مهم مسائل اصلی هسته در و (1113 ،1کالياس

 5نقش تعادل نظريه براساس (2331)  درميد مک و مارکس (.1110 ،9لسونرکا و واکز گريزي)

 کاريهاي  نقش در برابر درگيري را خانواده-کار تعادل بود، شده ارائه قبالً که تعاريفی و 5نقش

 نظريه براساس ،(1115) وايدانوف .کردند تعريف رضايت کسب منظور به نوادگیخا و کاري

 منابع که کلی ارزيابی از است عبارت خانواده-کار تعادل که کرد اظهار 1محيط با شخص تطابق

 باشد کاريهاي  خواسته پاسخگوي خانواده منابع و خانوادههاي  خواسته پاسخگوي کاري منابع

 را خانواده-کار تعادل (1111) 0آلن و گرينهوس .شود واقع رمؤث بعد دو هر در مشارکت تا

 يا کاريهاي  نقش در فردي رضايت و اثربخشی حد چه تا ،که اند دانستهاز اين  عبارت

 افراد که دارد وجود پيشينه در کمی شواهد .است سازگار فرد زندگیهاي  اولويت با خانوادگی

 و تکميل دنبال به بيشتر بلکه باشند خود گیخانواد و کاري زندگی در "برابري" دنبال به

 شده ارائه تعادل از که مختلفی تعاريف به توجه با .هستند حيطه دو اين در تجارب معنادهی

 در فرد از انتظار موردهاي  نقش انجام پژوهش اين در خانواده-کار تعادل از منظور است،

 ايجاد فرد براي حوزه دو هر دراي  گسترده شناخت که است خانوادگی و شغلیهاي  حيطه

 (.1110 ،و همکاران گريزي) کند می

 شغلی توجه کيفيت و عملکرد بر زندگی -کار تعادل در مشکالت که اند داده نشان محققان

 و برور فرون، واکز، گريزي) دهد می افزايش را کارکرد سوء يا کژکاري احتمال و گذاشته اثر

 بين که دادند نشان پژوهشی در (1122) 3زاهداوان و کمال عمران سيف، اقبال (.1111 ،1کوونر

، کارلسون .دارد وجود داري معنی و مثبت ارتباط خانواده-کار تعادل و شغلی رضايت بين

 با خانواده-کار تعادل دادند، نشان خود پژوهش در نيز (1113) 21زيونوسکاگريزي واکز و 

                                                           
1-  work- family balance 

2-  Brough & Kalliath 

3-  Carlson 

4-  Marks & MacDermid 

5-  role balance theory 

6-  person–environment fit  

7-  Allen 

8-  Fron, Brewer, & Kovner  

9-  Iqbal Saif, Imran Malik, & Zahid Awan 
10   - Zivnuska 
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 کار ترك به تمايل با و ثبتم ارتباط سازمانی تعهد شغلی، رضايت شامل شغلی پيامدهاي

 خانوادگی، رضايت شامل خانوادگی پيامدهاي با متغير اين رابطه ،چنين هم .دارد منفی ارتباط

 تعادل گفت، توان می نتيجه در است دار معنی و مثبت خانوادگی کارکرد و خانوادگی عملکرد

 .شود می (نیسازما مدنی رفتار جمله از) کارکنان عملکرد افزايش سبب خانواده-کار

 و شغلی وظايف مديريت جهت در کارکنان به کمک زمينه در را مداخالتی بايدها  سازمان

هاي  ويژگی تغيير مشاغل، مجدد طراحی مداخالت، اين از بعضی .دهند ارائه خود خانوادگی

 حمايت تخدما ارائه ،خانواده-کار تعادلهاي  سياست اعمال تنوع، و استقالل مانند شغل

 نشان هنزمي اين در شده انجام تحقيقات .است خانواده-کار سازمانی فرهنگ توسعه و ،اجتماعی

 رفتارهاي در بيشتر درگيري و شغلی رضايت بر مثبتی تأثيرات مداخالت اين که است داده

 ،1بري، هميلتون ، والنگرودن ؛1111 ،2جان و پروتاس، تامسون ،کاپلمن) دارد سازمانی مدنی

 مداخالت آيا که اين دادن نشان هدف با پژوهشی در (1121) 9راتيو و واياناوس الزار، (.1110

 و فردي عملکرد تواند می انسانی منابع مديريت راهبردهاي عنوان به خانواده-کار تعادل ايجاد

 نتايج .پرداختند زمينه اين در شده انجام هاي پژوهش پيشينه بررسی به دهد، افزايش را سازمانی

 براي تنها نه خانواده-کار تعادل ايجاد مزاياي و پيامدها که داد نشان آمده ملع بههاي  بررسی

 .بود خواهد مفيد نيز جوامع وها  سازمان ها، خانواد براي بلکه کارکنان خود

 ها، طرح اجراي به نسبت کارکن انتخاب حق و وابستگی عدم عمل، آزادي بيانگر استقالل

 و سيمز) باشد می دهد، انجام دارد دوست که چه آن تعيين و خود کاري زمان ريزي برنامه

 دافرا باشد، بيشتر کار در استقالل که هنگامی شد، بيان چه آن به توجه با .(2301 همکاران،

 در و دارد خود خانوادگی و شغلی وظايف تعامل براي بيشتري اختيارات نمايند، می احساس

 و کنند می رکا در بيشتري تالش لذا .رددگ می برقرار وظايف اين بين بيشتري تعادل نتيجه

 نقش به توجه با .دارند نقش از فراتر رفتارهاي انجام و ديگران هب کمک براي بيشتري تمايل

 بين رابطه تا است نآ بر پژوهش اين سازمانی، اثربخشی و عملکرد ارتقاي در کارکنان مهم

 مدنی رفتارهاي با (2301) اولدهام و هاکمن شغلیهاي  ويژگی مدل در کار، در استقالل

 مورد خانواده-کار تعادل ميانجی يرمتغ گرفتن نظر در با را سازمان و فرد به معطوف سازمانی

                                                           
1-  Kopelman, Prottas, Thompson, & Jahn 

2-  Gordon, Whelan-Berry, & Hamilton 

3-  Lazar, Osoian, & Ratiu 



 22 خانواده-کار تعادل گرمیانجی نقش به توجه با سازمانی -مدنی رفتارهای و کار در استقالل رابطه

 فرد به معطوف مدنی سازمانی رفتار در پژوهشهاي  فرضيه راستا اين در .دهد قرار بررسی

 -1 ،دارد فرد به فمعطو سازمانی رفتارمدنی با داري معنی رابطه استقالل -2 :از است عبارت

 داري معنی رابطه خانواده-کار تعادل -9 ،دارد خانواده-کار تعادل با داري معنی رابطه استقالل

 و استقالل رابطه  ميانجی خانواده-کار تعادل -  ،دارد فرد به معطوف مدنی سازمانی رفتار با

 رفتار ارتباط با در پژوهش هاي هفرضي چنين هم .است فرد به معطوف مدنی سازمانی رفتار

 با داري معنی رابطه استقالل -2 :از است عبارت نيز سازمان به معطوف سازمانی مدنی

 خانواده-کار تعادل با داري معنی رابطه استقالل -1 ،دارد سازمان به معطوف سازمانی رفتارمدنی

 ،دارد ازمانس به معطوف مدنی سازمانی رفتار با داري معنی رابطه خانواده-کار تعادل -9 ،دارد

 .است سازمان به معطوف سازمانی مدنی رفتار و استقالل رابطه  ميانجی خانواده-کار تعادل - 

 بر کار در استقالل تأثير الگوهاي پيشنهادي پژوهش حاضر را در ارتباط با 1و 2هاي  شکل

 .دهد مینشان  خانواده-کار تعادل گري و سازمان با ميانجی فرد به معطوف سازمانی مدنی رفتار

 
 

 
 تأثير استقالل بر رفتار مدنی . 2شکل 
گري  ميانجی معطوف به فرد با سازمانی

 خانواده-کارتعادل 

 

 
  تأثير استقالل بر رفتار مدنی . 1شکل         
گري  معطوف به سازمان با ميانجی سازمانی       

 خانواده-کارتعادل 

 

 روش

 گیری نمونه روش و نمونه جامعه،
 کليه بر مشتمل پژوهش اين آماري جامعه .است همبستگی نوع از توصيفی قتحقي اين

اي  طبقه تصادفی گيري نمونه از استفاده با که بود اصفهان شهر در دولتی سازمان يک کارکنان

 219 تعداد .شد تکميل آنان توسط پژوهشهاي  پرسشنامه و انتخاب نفر 251 شاملاي  نمونه



 22 (2 ی شماره ،1313 پاییز و زمستان ،1 سال ،اول ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه سازمانی و صنعتی یسشنا روان مطالعات مجله

 ميانگين .بود سال 93 کنندگان شرکت سنی ميانگين .بودند زن قيهب و مرد نمونه افراد از نفر

 10/22ها  آن ازدواجهاي  سال ميانگين و ،05/0 استاندارد انحراف با سال  5/2 افراد کار سابقه

 .بود 11/1 استاندارد انحراف با

 

 پژوهش ابزار

 و کارلسون 1خانواده کار تعادل اي ماده 1 پرسشنامه .خانواده-کار تعادل پرسشنامه

يک  ها روي پاسخ .مورد استفاده قرار گرفت خانواده-کاربراي سنجش تعادل  (1113) همکاران

 براي پرسشنامه اين .مشخص شدند (موافقم کامالً تا مخالفم کامالً) اي درجه 5 ليکرت طيف

 من":است شرح اين به سؤال نمونه يک .است شده ترجمه فارسی به پژوهش اين در بار اولين

 آلفاي کارلسون ."دهم انجام خوبی به را کار محل و خانه در انتظار مورد وظايف درمقا

 .(1113 همکاران، و کارلسون) است آمده دست به 39/1 مقياس اين براي کرونباخ

 ربا که داد نشان نتايج و شد انجام پرسشنامه روي بر عاملی تحليلدر پژوهش حاضر 

  .ستا باالتر و 00/1 ها ماده همه عاملی

 اين در سازمانی مدنی رفتارهاي سنجش جهت .سازمانی مدنیهای  رفتار پرسشنامه

اين  .استفاده شد (2332) 9اندرسون و ويليامز 1سازمانی مدنی رفتارهاي از پرسشنامه پژوهش

 اين .است (موافق کامالً تا مخالف کامالً) درجه 5 ليکرت طيف با ماده  2 شامل پرسشنامه

 معطوف و فرد به معطوف سازمانی شهروندي رفتار شامل که دارد مقياس  هخرد دو پرسشنامه

 از باالتر را خود کار دارم تمايل" :است شرح بدين آن سؤاالت از نمونه يک .است سازمان به

 مدنی رفتار براي (2911) وقار  میاسال توسط پرسشنامه اين پايايی ".دهم انجام معمول حد

 .آمد دست به 03/1 فرد به معطوف براي و 12/1 سازمان به معطوف سازمانی

 هاي ويژگی پرسشنامه از کار در استقالل ميزان بررسی براي .شغلهای  ویژگی پرسشنامه

 ليکرت طيف با) ماده 10 شامل پرسشنامه اين .گرديد استفاده (2301) و همکاران سيمز 2شغل

  (ماده 5) وظيفه تنوع هاي فهمؤل برگيرنده در و است (زياد بسيار تا کم بسيار از درجه 5
 

                                                           
1-  Work-Family Balance Questionnaire 

2-  Organizational Citizenship Behavior Questionnaire 

3-  Williams & Anderson 

4-  Job Characteristic Questionnaire 
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 روابط و (ماده  ) وظيفه هويت ،(ماده 9) فردي بين روابط (ماده 9) بازخورد ،(ماده 1) استقالل

استفاده  (2911) اميدي توسطشده  پژوهش از نسخه ترجمه اين در .باشد می (ماده 1) دوستانه

 .باشد می 10/1 و 15/1 تيبتر به پژوهش دو اين در آمده دست به کرونباخ آلفاي .است شده

 ".دارم تسلط خودم شغل بر من":از است عبارت آن سؤاالت از نمونه يک

 

 ها یافته

 .است شده داده نشان 2 جدول در پژوهش متغيرهاي بين همبستگی و توصيفیهاي  يافته

 
 پژوهش ضرایب همبستگی بین متغیرهای و توصیفی های شاخص . 1 جدول

 متغیر  
 شاخص

 میانگین
 انحراف
 معیار

استقالل 
 در کار

 رفتار مدنی
 فرد معطوف به

رفتار مدنی 
 سازمان معطوف به

  -  9/  2/23  استقالل در کار
 رفتار مدنی سازمانی معطوف

 به فرد 
1 /10 1/1 **121/1  - 

 معطوف مدنی سازمانیرفتار 
 به سازمان 

1 /10 0/1 *219/1 **905/1  

 101/1** 992/1** 1991/1** 19/9  11/1 خانواده-کارتعادل 
**    

p
*

           01/0> p 00/0>  

 

 نوع دو هر با خانواده-کار تعادل رابطه که دهد می پژوهش متغيرهاي درونی همبستگی نتايج

 نوع دو بين رابطه چنين هم .است دار معنی کار در استقالل چنين هم و سازمانی مدنی رفتار

 .است آمده دست به دار معنی در کار لاستقال با نيز سازمانی مدنی رفتار

 و فرد به معطوف سازمانی مدنی رفتار بر کار در استقالل متغير تأثير بررسی منظور  به

 با (SEM)2 ساختاري تمعادال يابیالگو از خانواده-کار تعادل متغير گري ميانجی با سازمان،

 .شداستفاده  AMOS22 رافزا نرم از استفاده
                                                           
1-  Structural Equation Model 
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 به معطوف سازمانی مدنی رفتار بر در کار استقالل مستقيم غير و مستقيم کل، اثرات نتايج

 مستقيم غير و مستقيم کل، اثرات نتايج و 1 جدول در خانواده-کار تعادل گري ميانجی با فرد

 .است شده ارائه 9 جدول در سازمان به معطوف سازمانی مدنی رفتار بر در کار استقالل

 
 فرد به معطوف مدنی سازمانی رفتار بر استقالل غیرمستقیم و ستقیمم کل، اثرات برآورد . 2 جدول

 مسیر اثرات
 برآورد
 استاندارد

سطح 
 داری معنی

حد 
 پایین

  حد
 باال

برآورد 
 استاندارد غیر

سطح 
 داری معنی

 کل

رفتار  ←در کار  استقالل
 فرد معطوف به مدنی

 19/1 12 /1 255/1 011/1 52/1 120/1 

تقي
مس

 م

 تعادل ←ار در ک استقالل
 خانواده-کار

 13/1 110/1 123/1 191/1  35/1 11 /1 

رفتار  ←در کار  استقالل
 فرد معطوف به مدنی

150/1 112/1 1 /1 -552/1 11 /1 111/1 

رفتار  ← خانواده-کار تعادل
 فرد معطوف به مدنی

519/1 11 /1 151/1 051/1  53/1 115/1 

يم
ستق

رم
غي

 
رفتار  ←در کار  استقالل

 فرد معطوف به نیمد
111/1 111/1 211/1 912/1 110/1 111/1 

 

 رفتار بر در کار استقالل کل اثر که است آن دهنده نشان 1 جدول در شده برآورد مقادير

 در کار استقالل مستقيم اثر چنين هم (.p<15/1) است دار معنی فرد به معطوف سازمانی مدنی

 دار معنی فرد به معطوف سازمانی مدنی رفتار بر هخانواد-کار تعادل و خانواده-کار تعادل بر

 فرد به معطوف سازمانی مدنی رفتار بر در کار استقالل مستقيم تأثير اما .(p<15/1) باشد می

 سازمانی مدنی رفتار بر استقالل مستقيم غير تأثير بررسی در .است نيامده دست به دار معنی

 از (.p<15/1) است دار معنی مستقيم غير تأثير اين که است داده نشان نتايج نيز فرد به معطوف

 به دار معنی فرد به معطوف سازمانی مدنی رفتار بر در کار استقالل مستقيم تأثيرات که جا آن

 مدنی رفتار با در کار استقالل رابطه در خانواده-کار تعادل تأثير گفت توان می نيامد، دست

 .است کامل ميانجی فرد به معطوف سازمانی
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 به معطوف مدنی سازمانی رفتار بر استقالل متغیر غیرمستقیم و مستقیم کل، اثرات برآورد . 3 جدول
 سازمان

 مسیر اثرات
 برآورد
 استاندارد

سطح 
 داری معنی

حد 
 پایین

  حد
 باال

برآورد 
 استاندارد غیر

سطح 
 داری معنی

 کل

رفتار  ←در کار  استقالل
 سازمان معطوف بهمدنی 

515/1 115/1  /1 0 9/1 115/1 11 /1 

يم
ستق

م
 

 تعادل ←در کار  استقالل
 خانواده-کار

 12/1 110/1 119/1 153/1  11/1 111/1 

رفتار  ←در کار  استقالل
 سازمان معطوف بهمدنی 

 95/1 111/1 23/1 111/1  11/1 11 /1 

رفتار  ← خانواده-کار تعادل
 سازمان معطوف بهمدنی 

910/1 193/1 110/1 5 1/1 995/1 110/1 

يم
ستق

رم
غي

 

رفتار  ←در کار  استقالل
 سازمان معطوف بهمدنی 

213/1 129/1 190/1 101/1 2 9/1 120/1 

 

 رفتار بر در کار استقالل کل اثر که است آن دهنده نشان 9 جدول در شده برآورد مقادير

در  لاستقال مستقيم اثر چنين هم (.p<15/1) است دار معنی سازمان به معطوف سازمانی مدنی

 سازمان به معطوف سازمانیمدنی  رفتار بر خانواده-کار تعادل و خانواده-کار تعادل بر کار

 سازمانیمدنی  رفتار بر در کار استقالل مستقيم تأثير اين بر عالوه .(p<15/1)است دار معنی

 رب در کار استقالل مستقيم غير تأثير بررسی در (.p<15/1) است دار معنی نيز فرد به معطوف

 مستقيم غير تأثير اين که است داده نشان نتايج نيز سازمان به معطوف مدنی سازمانی رفتار

 سازمانیمدنی  رفتار بر در کار استقالل مستقيم تأثيرات که جا آن از (.p<15/1) است دار معنی

 رابطه در خانواده-کار تعادل تأثير گفت توان می است، دست به دار معنی سازمان به معطوف

 .است جزيی ميانجی سازمان به معطوف سازمانیمدنی  رفتار با در کار تقاللاس

 

 گیری نتیجه و بحث
 تعادل بحث فردي،هاي  خواسته و انتظارات در تغيير چنين هم و محيطی مختلف تغييرات

 باهارگاوا، و بارال) است کردهتبديل  محققان توجه مورد و مهم موضوعی به را خانواده-کار
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 اثربخشی بر نتيجه در و کارکنان بهزيستی و رفتار نگرش، بر پيامدهايی پديده اين (.1121

 (.1111 ،2بريندلی و وود، بوردوکس کسپر، لوك ،ابی) دارد تأثير سازمانی

 خانواده-کار تعادل با داري معنی رابطه در کار استقالل که شد داده نشان حاضر پژوهش در

 نشان فرد به معطوف سازمانی مدنی رفتار با داري معنی طهراب خانواده-کار تعادل چنين هم دارد،

 ،(1110) همکاران و گردون ،(1111) همکاران و کاپلمنهاي  يافته با همسو نتايج اين .داد

 مبنی (1122) همکاران و سيف اقبال و (1121) همکاران و الزار ،(1113) همکاران و کارلسون

 مدنیهاي  رفتار جمله از فردي پيامدهاي بينی شپي در خانواده-کار تعادل نقش و تأثير بر

 ميانجی نقش خانواده-کار تعادل که است آن از حاکی پژوهش در ديگر نتيجه .است سازمانی

 در .کند می بازي فرد به معطوف سازمانی مدنی رفتار و کار در استقالل بين رابطه در را املک

 هنگامی آمده دست به نتايج تبيين در .دگير صورتاي  مقايسه تا نشد يافت وهشیپژ مورد اين

 خانواده-کار تعادل برقرار در بيشتري توانايی آنان باشد، زياد کارکنان کاري استقالل که

 از بعد کارکنان اگر کرد، بيان توان می رابطه اين در تعادل کامل ميانجی نقش توجه با .يابند می

 اين که ننمايند احساس و نيابند دست الزم خانواده-کار تعادل به کار، در بيشتر استقالل کسب

 سازمانی مدنی رفتار ،است کرده کمک خانوادگی و کاري وظايف انجام درها  آن به استقالل

 و همکاران حمايت گفت، وانت می آمده دست به نتايج تبيين در .دهند نمی نشان فرد به معطوف

 هاکينز .دارد زيادي نقش خانواده-کار تعادل برقراري در سازمان، در افراد عنوان به سرپرستان

 ضروري خانواده و کار بين تعادل ايجاد براي سرپرستان حمايت که است داشته اظهار ،(1115)

 سرپرستان حمايت ندارند، خانواده-کار تعادلهاي  برنامه وها  سياست که هايی سازمان در .است

 کاهش موجب تواند ها می مايتح که جا آن از .دارد مهمی بسيار نقش تعادل برقراري در

 افزايش با رود می انتظار شود، خانوادگی و کارهاي  مسئوليت از ناشی استرس و تعارض

 سرپرستان که جا آن از چنين هم .يابد افزايش هم خانواده-کار تعادل سازمانیهاي  حمايت

 سازمان در وجودمهاي  سياست و امکانات و باشند کارکنان براي مهم اطالعاتی منبع توانند می

 خانواده-کار تعادل در مؤثري نقش کنند، رسانی اطالع کارکنان به را خانواده-کار تعادل براي

 ،9هابفل) است مهم حمايتی منابع از يکی همکار حمايت (.1129 ،1بينس و تاد) دارند افراد در

                                                           
1-  Eby, Casper, Lockwood, Bordeaux, & Brindley 

2-  Todd & Binns 

3-  Hobfoll 
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 حفظ نظريه (.1113 ،2ويزه و سيگر) دارد تأثير کارکنان در خانواده-کار تعامل بر که (1112

 افراد در مثبت عقايد ايجاد باعث سازمانیهاي  حمايت که دارد می بيان (1112 هابفل،) منابع

-کار تعادل افزايش (.1115 ،1بيکر) دارد همراه به را مثبتی نتايج مثبت عقايد اين و گردد، می

 (.1121 ،9ويتين و کارلسون، زيونوسکا ،فرگوسن) است مثبت نتايج اين از يکی خانواده

 که است داوطلبانه و فردي رفتاري سازمانی، مدنی رفتار که است معتقد ،(2311) رگانوا

 و ءارتقا باعث اما است نشده طراحی مانساز در پاداش رسمیهاي  سيستم وسيله به مستقيماً

 که اند داشته بيان ،(2332) اندرسون و ويليامز (. 111 کوهن،) شود می سازمان کارايی

 از معمول و متداول شکل به که است رفتارهايی سازمان، به معطوف سازمانی مدنی رفتارهاي

 که است رفتارهايی فرد، به معطوف سازمانی مدنی رفتارهاي که حالی در برند می سود نآ

 سازمان به کمک جهت در ابزاري عنوان به مستقيم غير شکل به و برند می سود آن از کارکنان

 به قادر هم باز اما دارد را کار در الزم استقالل که کند می ساساح فرد که هنگامی .است

 سرپرست و همکاران که نمايد می تصور ،نيست خود خانواده-کار روابط درست مديريت

 در را تعادل اين ايجاد براي الزمهاي  زمينه و اند نياورده عمل به وي از را الزمهاي  حمايت

 کارکنان نفع به که نقش از فراتر رفتارهايی انجام براي مايلیت لذا و اند نياورده فراهم فرد براي

 .زند می دست مثل به مقابله نوعی به که گفت توان می واقع در ندارد، باشد همکاران و

 مدنی رفتار داري معنی طور به خانواده-کار تعادل که، داد نشان پژوهش اين در ديگر نتايج

 داري معنی طور به کار در استقالل چنين هم .کند می بينی پيش را سازمان به معطوف سازمانی

 گفته نيز اين از پيش که گونه همان .کند می بينی پيش را سازمان به معطوف سازمانی مدنی رفتار

 ،(1121)  باهارگاو و بارال ،(1111) همکاران و پودساکوفهاي  يافته با همسو نتايج اين شد،

 و کاپلمنهاي  يافته با همسو و سازمانی مدنی رفتارهاي بروز در استقالل بين پيش نقش بر مبنی

 همکاران و الزار ،(1113) همکاران و کارلسون ،(1110) همکاران و گردون ،(1111) همکاران

 تعادل که داد نشان پژوهشاين  در ديگر نتايج .است (1122) همکاران و سيف اقبال و (1121)

 سازمانی مدنی رفتار و کار در استقالل بين بطهرا در را جزيی گر ميانجی نقش خانواده-کار

                                                           
1-  Seiger &Wiese 

2-  Bakker 

3-  Ferguson, Carlson, Zivnuska, & Whitten 
4   - Baral & Bhargava 



 32 (2 ی شماره ،1313 پاییز و زمستان ،1 سال ،اول ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه سازمانی و صنعتی یسشنا روان مطالعات مجله

 مهم متغيرهاي از يکی عنوان به خانواده-کار تعادل واقع در .کند می بازي سازمان به معطوف

 شغل مهمهاي  ويژگی از يکی عنوان به کار در استقالل تأثير تحت ابتدا در سازمان و فرد براي

 تعادل افزايش براي تر مناسب بستر آمدن فراهم و رکا در استقالل ميزان افزايش با و گرفته قرار

 ديگر عبارت به .يابد می افزايش سازمان به معطوف سازمانی مدنی رفتارهاي ،خانواده-کار

 را خانواده-کار تعادل تواند می بهتر فرد و يابد می افزايش استقالل که هنگامی گفت توان می

 سازمانی مدنی رفتارهاي ميزان نتيجه در و داده نسبت سازمان به راها  ويژگی اين دهد افزايش

 اين در فرد واقع در شد اشاره نيز نيا از پش که گونه ناهم .دهد می فزايشا را سازمان براي

هاي  مسئوليت انجام براي فرد به سازمان که حالی در .پردازد می مثل به مقابله نوعی به موقعيت

 .دهد می نشان سازمانی مدنی رفتارهاي آن برابر رد دهد، می کافی لاستقال خانوادگی، و کاري

 ادامه را مدنی سازمانی رفتار فرد هم باز نگردد، خانواده-کار تعادل به منجر استقالل اگر اما

 ارائه وي به سازمان که است کار در استقالل مانند منابعی جبران پی در هم هنوز زيرا دهد می

 ارتقا گفت توان می وهشپژ اين در آمده دست به نتايج اساسبربه طور کلی،  .است نموده

 سازمانی مدنی رفتارهاي افزايش در مهمی نقش کار در استقالل ويژه به شغلهاي  گیويژ

 .دارند
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