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نتيجهگيري کلی میتوان بيان نمود که با افزايش استقالل ،افراد توانايی بيشتري در برقراري تعادل
وظايف شغلی و خانوادگی پيدا کرده و در نتيجه ميزان رفتارهاي مدنی سازمانی بيشتري میشود.

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

مقدمه
در عصر حاضر سازمانها با رشد و توسعه در ابعاد مختلف روبهرو هستند .اين ابعاد سبب
میشود تا موفقيت سازمان بيش از قبل بر رشد فردي کارکنان وابسته بوده و به در نظر گرفتن
اهداف و خواستههاي فراتر از خواستههاي فردي و اهداف فرانقشی نياز داشته باشد .در دو
دهه گذشته محققان رفتار سازمانی به رفتارهاي فرانقشی در سازمانها توجه زيادي داشتهاند
(دسيوليا ،ساباگ و آشتن )1111 ،2و سازمانها دريافتهاند که بايد شرايطی را فراهم آورند که
کارکنان آنها رفتارهاي فرانقشی و از جمله رفتارهاي مدنی سازمانی 1را بروز دهند.
رفتارهاي مطلوب بهطور کلی امروزه در سازمانها ،رفتارهاي مدنی سازمانی ناميده
میشوند .اينها رفتارهايی هستند که توسط فردي به قصد ياري رساندن به سازمان يا افراد
درون سازمان (همکاران) صورت میپذيرد ،در حالی که انجام اين رفتارها در حيطه وظايف
رسمیفرد نيست و با اختيار صورت میگيرد .اين رفتارها شامل رفتارهايی مانند ياري رساندن
به فردي که جديداً وارد سازمان شده است ،کمک به همکاري که حجم زيادي کار براي انجام
دارد و يا داوطلب شدن براي انجام کاري که فرد ملزم به انجام آن نيست ،میباشند (اورگان،9
 .)2311کوهن و ويگودا ( )1111با بررسی تحقيقات انجام شده در اين حوزه اهميت
رفتارهاي مدنی سازمانی را براي تمام سازمانها مشخص میکنند و بيان میدارند که اين
رفتارها اثربخشی سازمان را افزايش میدهند .اورگان ( )2311اين رفتارها را به دو دسته،
معطوف به فرد و معطوف به سازمان تقسيم کرده است .در رفتارهاي مدنی سازمانی معطوف به
فرد ،کارکنان به همکاران خود کمک مینمايند ،مانند رفتارهاي نوع دوستی اما در نوع معطوف
به سازمان افراد به سازمان به صورت کلی توجه داشته و درصدد بهبود عملکرد سازمانی
Desivilya, Sab, & Ashton
organizational citizenship behaviors
Organ
Cohen & Vigoda
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هستند .درك و تعيين موقعيتها ،شرايط و انگيزههايی که به اين رفتارها منجر میشود ،بينش و
آگاهی را فراهم میآورد تا بدين وسيله مديران دريابند که در چه زمانی و به چه شکلی اين
رفتارها رخ میدهند (کانيکا.)1111 ،2
پيشينه پژوهشی پيرامون پيشايندهاي رفتار مدنی سازمانی را میتوان به چهار دسته
نگرشهاي شغلی ،عوامل موقعيتی ،ويژگیهاي شغل و رهبري طبقهبندي کرد .اگر چه ارتباط
بين نگرشهاي شغلی و عوامل تعيينکننده قديمیتر مانند عملکرد ضعيف است ،اما رابطه آن
با رفتار مدنی سازمانی قويتر است .بهطور کلی کارکنانی که از شغل خود راضی هستند ،تعهد
آنان به سازمان بيشتر است و بيشتر از سايرين رفتارهاي مدنی سازمانی نشان میدهند .بعضی
از تحقيقات نشان دادهاند که ويژگیهاي شغل در بروز رفتارهاي مدنی سازمانی مؤثرند .با در
نظر گرفتن تأثير ويژگیهاي شغل ،تحقيقات نشان دادهاند که کارکنانی که بيشتر در رفتارهاي
مدنی سازمانی مشارکت میکنند مشاغلی داشتهاند که ماهيتاً خشنود کنندهاند و بازخورد الزم
به آنها داده میشود ،در مقابل افرادي که در مشاغل تکراري و کسلکننده با ويژگیهاي شغل
پايين کار میکنند ،کمتر تمايل به بروز اين رفتارها دارند (کلگ و بايلی.)1111 ،1
پودساکوف ،مکنزي ،پاين و باچارچ ،)1111( 9در يک فراتحليل از تحقيقات انجامشده
پيرامون رفتارهاي مدنی سازمانی ،نشان دادند که متغيرهايی مانند رضايت درونی از کار،
يکنواختی کار ،بازخورد و استقالل در کار میتوانند پيشبينیکننده رفتار مدنی سازمانی باشند.
کارکنانی که مشاغل سطح باال دارند و يا ويژگیهاي شغلی آنها مانند استقالل ،تنوع،
معنیداري و اهميت وظيفه باالست ،احساس معنیداري بيشتر ،رضايت شخصی و انگيزه
باالتري در کار خود دارند (کان  )2331 ،و در نتيجه احساس رضايت شغلی باالتر و احساس
دلبستگی بيشتر نسبت به سازمان خود مینمايند .هاکمن و اولدهام ،)2301( 5ويژگیهاي شغل
را عواملی میدانند که از طريق افزايش حالتهاي روانشناختی مهم ،بر انگيزش درونی کارکن
اثر میگذارند .آنها بيان کردهاند که پنج ويژگی اصلی در کار عبارتند از ،تنوع وظيفه ،1هويت
Kanika
Clegg & Bailey
Podsakoff, Mackenzie, Paine, & Bacharach
Kahn
Hackman & Oldham
task variety
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وظيفه ،2استقالل ،1بازخورد 9و اهميت وظيفه  .سيمز ،اسزيالگی و کلر ،)2301( 5روابط
دوستانه 1و روابط بين فردي 0را به اين ويژگیها اضافه نمودند .بهطور خالصه میتوان گفت،
افزايش ميزان کنترل و اختيارات در شرايط کاري و ايجاد دامنهاي براي تعامالت اجتماعی
بيشتر ،فرصت درگيري بيشتر در رفتارهاي فرانقشی يا مدنی سازمانی را براي آنها فراهم
میآورد.
ويژگیهاي شغل به عنوان منابعی محسوب میشوند که کنترل فرد را در کارش افزايش
میدهد ،به او انگيزه و انرژي میدهند تا بتواند مهارتهاي الزم را کسب نموده و عملکرد خود
را در حيطه خانواده تسهيل نمايد و در نتيجه تعادل بهتري بين وظايف کاري و خانوادگی
برقرار کند (فريدمن و گرينهوس .)1111 ،1پيشينه پژوهشی نشان میدهد که ارتباط مثبتی بين
ويژگیهاي شغل با تعادل کار-خانواده وجود دارد (گريزي واکز و مارکس1111 ،3؛ تامپسون و
و پروتاس1115 ،21؛ وناستنبرگ ،المرس ،مويجارت1110 ،22؛ بارال و باهارگاوا.)1121 ،21
هنگامی که شخص احساس کند ،شغل وي داراي اهميت است ،تنوع ،معنیداري و استقالل
الزم را دارد ،احساس کنترل وي بر مسائل شغلی و خانوادگی بيشتر شده و احساس اثربخشی
بيشتري به عنوان يک عضو خانواده مینمايد (وايدانوف.)111 ،29
بررسی تأثير متقابل حيطههاي کاري و خانوادگی بر يکديگر از سالها پيش مورد توجه
بوده است .همواره اين سؤال مطرح بوده است که کدام يک از حيطههاي کار يا خانواده اهميت
بيشتري دارد؟ به دليل تغييرات محيطی ،فناوري ،جمعيتشناختی و تغيير در انتظارات و
خواستهاي افراد ،بحث تعادل کار -زندگی به يک موضوع مهم براي پژوهشگران تبديل شده
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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و تحقيق پيرامون تعادل کار-خانواده 2در سالهاي اخير افزايش يافته است (بروگ و کالياس،1
کالياس )1113 ،1و در هسته اصلی مسائل مهم در توسعه منابع انسانی قرار گرفته است
(گريزي واکز و کارلسون .)1110 ،9مارکس و مکدرميد ( )2331براساس نظريه تعادل نقش

5

نقش 5و تعاريفی که قبالً ارائه شده بود ،تعادل کار-خانواده را درگيري برابر در نقشهاي کاري
کاري و خانوادگی به منظور کسب رضايت تعريف کردند .وايدانوف ( ،)1115براساس نظريه
تطابق شخص با محيط 1اظهار کرد که تعادل کار-خانواده عبارت است از ارزيابی کلی که منابع
منابع کاري پاسخگوي خواستههاي خانواده و منابع خانواده پاسخگوي خواستههاي کاري باشد
تا مشارکت در هر دو بعد مؤثر واقع شود .گرينهوس و آلن )1111( 0تعادل کار-خانواده را
عبارت از اين دانستهاند که ،تا چه حد اثربخشی و رضايت فردي در نقشهاي کاري يا
خانوادگی با اولويتهاي زندگی فرد سازگار است .شواهد کمی در پيشينه وجود دارد که افراد
به دنبال "برابري" در زندگی کاري و خانوادگی خود باشند بلکه بيشتر به دنبال تکميل و
معنادهی تجارب در اين دو حيطه هستند .با توجه به تعاريف مختلفی که از تعادل ارائه شده
است ،منظور از تعادل کار-خانواده در اين پژوهش انجام نقشهاي مورد انتظار از فرد در
حيطههاي شغلی و خانوادگی است که شناخت گستردهاي در هر دو حوزه براي فرد ايجاد
میکند (گريزي و همکاران.)1110 ،
محققان نشان دادهاند که مشکالت در تعادل کار -زندگی بر عملکرد و کيفيت توجه شغلی
اثر گذاشته و احتمال کژکاري يا سوء کارکرد را افزايش میدهد (گريزي واکز ،فرون ،برور و
کوونر .)1111 ،1اقبالسيف ،عمران مالک و زاهداوان )1122( 3در پژوهشی نشان دادند که بين
بين رضايت شغلی و تعادل کار-خانواده ارتباط مثبت و معنیداري وجود دارد .کارلسون،
گريزي واکز و زيونوسکا )1113( 21نيز در پژوهش خود نشان دادند ،تعادل کار-خانواده با
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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پيامدهاي شغلی شامل رضايت شغلی ،تعهد سازمانی ارتباط مثبت و با تمايل به ترك کار
ارتباط منفی دارد .همچنين ،رابطه اين متغير با پيامدهاي خانوادگی شامل رضايت خانوادگی،
عملکرد خانوادگی و کارکرد خانوادگی مثبت و معنیدار است در نتيجه میتوان گفت ،تعادل
کار-خانواده سبب افزايش عملکرد کارکنان (از جمله رفتار مدنی سازمانی) میشود.
سازمانها بايد مداخالتی را در زمينه کمک به کارکنان در جهت مديريت وظايف شغلی و
خانوادگی خود ارائه دهند .بعضی از اين مداخالت ،طراحی مجدد مشاغل ،تغيير ويژگیهاي
شغل مانند استقالل و تنوع ،اعمال سياستهاي تعادل کار-خانواده ،ارائه خدمات حمايت
اجتماعی ،و توسعه فرهنگ سازمانی کار-خانواده است .تحقيقات انجامشده در اين زمينه نشان
داده است که اين مداخالت تأثيرات مثبتی بر رضايت شغلی و درگيري بيشتر در رفتارهاي
مدنی سازمانی دارد (کاپلمن ،پروتاس ،تامسون و جان1111 ،2؛ گرودن ،والنبري ،هميلتون،1
 .)1110الزار ،اوسوايان و راتيو )1121( 9در پژوهشی با هدف نشان دادن اين که آيا مداخالت
ايجاد تعادل کار-خانواده به عنوان راهبردهاي مديريت منابع انسانی میتواند عملکرد فردي و
سازمانی را افزايش دهد ،به بررسی پيشينه پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه پرداختند .نتايج
بررسیهاي به عمل آمده نشان داد که پيامدها و مزاياي ايجاد تعادل کار-خانواده نه تنها براي
خود کارکنان بلکه براي خانوادها ،سازمانها و جوامع نيز مفيد خواهد بود.
استقالل بيانگر آزادي عمل ،عدم وابستگی و حق انتخاب کارکن نسبت به اجراي طرحها،
برنامهريزي زمان کاري خود و تعيين آن چه که دوست دارد انجام دهد ،میباشد (سيمز و
همکاران .)2301 ،با توجه به آن چه بيان شد ،هنگامی که استقالل در کار بيشتر باشد ،افراد
احساس مینمايند ،اختيارات بيشتري براي تعامل وظايف شغلی و خانوادگی خود دارد و در
نتيجه تعادل بيشتري بين اين وظايف برقرار میگردد .لذا تالش بيشتري در کار میکنند و
تمايل بيشتري براي کمک به ديگران و انجام رفتارهاي فراتر از نقش دارند .با توجه به نقش
مهم کارکنان در ارتقاي عملکرد و اثربخشی سازمانی ،اين پژوهش بر آن است تا رابطه بين
استقالل در کار ،در مدل ويژگیهاي شغلی هاکمن و اولدهام ( )2301با رفتارهاي مدنی
سازمانی معطوف به فرد و سازمان را با در نظر گرفتن متغير ميانجی تعادل کار-خانواده مورد
1- Kopelman, Prottas, Thompson, & Jahn
2- Gordon, Whelan-Berry, & Hamilton
3- Lazar, Osoian, & Ratiu

میانجیگر تعادل کار-خانواده

رابطه استقالل در کار و رفتارهای مدنی -سازمانی با توجه به نقش

22

بررسی قرار دهد .در اين راستا فرضيههاي پژوهش در رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد
عبارت است از -2 :استقالل رابطه معنیداري با رفتارمدنی سازمانی معطوف به فرد دارد-1 ،
استقالل رابطه معنیداري با تعادل کار-خانواده دارد -9 ،تعادل کار-خانواده رابطه معنیداري
با رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد دارد - ،تعادل کار-خانواده ميانجی رابطه استقالل و
رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد است .همچنين فرضيههاي پژوهش در ارتباط با رفتار
مدنی سازمانی معطوف به سازمان نيز عبارت است از -2 :استقالل رابطه معنیداري با
رفتارمدنی سازمانی معطوف به سازمان دارد -1 ،استقالل رابطه معنیداري با تعادل کار-خانواده
دارد -9 ،تعادل کار-خانواده رابطه معنیداري با رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان دارد،
 تعادل کار-خانواده ميانجی رابطه استقالل و رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان است.شکلهاي 2و  1الگوهاي پيشنهادي پژوهش حاضر را در ارتباط با تأثير استقالل در کار بر
رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد و سازمان با ميانجیگري تعادل کار-خانواده نشان میدهد.

شکل  .2تأثير استقالل بر رفتار مدنی
سازمانی معطوف به فرد با ميانجیگري
تعادل کار-خانواده

شکل  .1تأثير استقالل بر رفتار مدنی
سازمانی معطوف به سازمان با ميانجیگري
تعادل کار-خانواده

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
اين تحقيق توصيفی از نوع همبستگی است .جامعه آماري اين پژوهش مشتمل بر کليه
کارکنان يک سازمان دولتی در شهر اصفهان بود که با استفاده از نمونهگيري تصادفی طبقهاي
نمونهاي شامل  251نفر انتخاب و پرسشنامههاي پژوهش توسط آنان تکميل شد .تعداد 219
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نفر از افراد نمونه مرد و بقيه زن بودند .ميانگين سنی شرکتکنندگان  93سال بود .ميانگين
سابقه کار افراد  2 /5سال با انحراف استاندارد  ،0/05و ميانگين سالهاي ازدواج آنها 22/10
با انحراف استاندارد  1/11بود.

ابزار پژوهش
پرسشنامه تعادل کار-خانواده .پرسشنامه  1مادهاي تعادل کار خانواده 1کارلسون و
همکاران ( )1113براي سنجش تعادل کار-خانواده مورد استفاده قرار گرفت .پاسخها روي يک
طيف ليکرت  5درجهاي (کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) مشخص شدند .اين پرسشنامه براي
اولين بار در اين پژوهش به فارسی ترجمه شده است .يک نمونه سؤال به اين شرح است":من
قادرم وظايف مورد انتظار در خانه و محل کار را به خوبی انجام دهم" .کارلسون آلفاي
کرونباخ براي اين مقياس  1/39به دست آمده است (کارلسون و همکاران.)1113 ،
در پژوهش حاضر تحليل عاملی بر روي پرسشنامه انجام شد و نتايج نشان داد که بار
عاملی همه مادهها  1/00و باالتر است.
پرسشنامه رفتارهای مدنی سازمانی .جهت سنجش رفتارهاي مدنی سازمانی در اين
پژوهش از پرسشنامه رفتارهاي مدنی سازمانی 1ويليامز و اندرسون )2332( 9استفاده شد .اين
پرسشنامه شامل  2ماده با طيف ليکرت  5درجه (کامالً مخالف تا کامالً موافق) است .اين
پرسشنامه دو خرده مقياس دارد که شامل رفتار شهروندي سازمانی معطوف به فرد و معطوف
به سازمان است .يک نمونه از سؤاالت آن بدين شرح است" :تمايل دارم کار خود را باالتر از
حد معمول انجام دهم ".پايايی اين پرسشنامه توسط اسالمی وقار ( )2911براي رفتار مدنی
سازمانی معطوف به سازمان  1/12و براي معطوف به فرد  1/03به دست آمد.
پرسشنامه ویژگیهای شغل .براي بررسی ميزان استقالل در کار از پرسشنامه ويژگیهاي
شغل 2سيمز و همکاران ( )2301استفاده گرديد .اين پرسشنامه شامل  10ماده (با طيف ليکرت
 5درجه از بسيار کم تا بسيار زياد) است و در برگيرنده مؤلفههاي تنوع وظيفه ( 5ماده)
Work-Family Balance Questionnaire
Organizational Citizenship Behavior Questionnaire
Williams & Anderson
Job Characteristic Questionnaire

1234-
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استقالل ( 1ماده) ،بازخورد ( 9ماده) روابط بين فردي ( 9ماده) ،هويت وظيفه ( ماده) و روابط
دوستانه ( 1ماده) میباشد .در اين پژوهش از نسخه ترجمهشده توسط اميدي ( )2911استفاده
شده است .آلفاي کرونباخ به دست آمده در اين دو پژوهش به ترتيب  1/15و  1/10میباشد.
يک نمونه از سؤاالت آن عبارت است از":من بر شغل خودم تسلط دارم".

یافتهها
يافتههاي توصيفی و همبستگی بين متغيرهاي پژوهش در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر
استقالل در کار
رفتار مدنی سازمانی معطوف
به فرد
رفتار مدنی سازمانی معطوف
به سازمان
تعادل کار-خانواده

شاخص
رفتار مدنی
انحراف استقالل رفتار مدنی
میانگین
معیار در کار معطوف به فرد معطوف به سازمان
23/ 2

9/

-

10/1

1/1

**1/121

-

10/1

1/0

*1/219

**1/905

1 /11

9/19

**

1/1991

**

**

1/992
p>0/00

*

1/101
p>0/01

**

نتايج همبستگی درونی متغيرهاي پژوهش میدهد که رابطه تعادل کار-خانواده با هر دو نوع
رفتار مدنی سازمانی و همچنين استقالل در کار معنیدار است .همچنين رابطه بين دو نوع
رفتار مدنی سازمانی نيز با استقالل در کار معنیدار به دست آمده است.
به منظور بررسی تأثير متغير استقالل در کار بر رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد و
سازمان ،با ميانجیگري متغير تعادل کار-خانواده از الگويابی معادالت ساختاري  )SEM(2با
استفاده از نرمافزار  AMOS22استفاده شد.
1- Structural Equation Model
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نتايج اثرات کل ،مستقيم و غيرمستقيم استقالل در کار بر رفتار مدنی سازمانی معطوف به
فرد با ميانجیگري تعادل کار-خانواده در جدول  1و نتايج اثرات کل ،مستقيم و غيرمستقيم
استقالل در کار بر رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .2برآورد اثرات کل ،مستقیم و غیرمستقیم استقالل بر رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد
سطح
برآورد
حد حد
برآورد سطح
مسیر
اثرات
استاندارد معنیداری پایین باال غیراستاندارد معنیداری
کل
مستقيم
غيرمستقيم

استقالل در کار ← رفتار
مدنی معطوف به فرد

1/ 19

1/12

1/011 1/255

1/52

1/120

استقالل در کار ← تعادل
کار-خانواده

1/110 1/ 13

1/191 1/123

1/ 35

1/11

استقالل در کار ← رفتار
مدنی معطوف به فرد

1/112 1/150

1/552 -1/1

1/11

1/111

تعادل کار-خانواده ← رفتار
مدنی معطوف به فرد

1/519

1/11

1/051 1/151

1/ 53

1/115

استقالل در کار ← رفتار
مدنی معطوف به فرد

1/111 1/111

1/912 1/211

1/110

1/111

مقادير برآورد شده در جدول  1نشاندهنده آن است که اثر کل استقالل در کار بر رفتار
مدنی سازمانی معطوف به فرد معنیدار است ( .)p>1/15همچنين اثر مستقيم استقالل در کار
بر تعادل کار-خانواده و تعادل کار-خانواده بر رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد معنیدار
میباشد ( .)p>1/15اما تأثير مستقيم استقالل در کار بر رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد
معنیدار به دست نيامده است .در بررسی تأثير غيرمستقيم استقالل بر رفتار مدنی سازمانی
معطوف به فرد نيز نتايج نشان داده است که اين تأثير غيرمستقيم معنیدار است ( .)p>1/15از
آنجا که تأثيرات مستقيم استقالل در کار بر رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد معنیدار به
دست نيامد ،میتوان گفت تأثير تعادل کار-خانواده در رابطه استقالل در کار با رفتار مدنی
سازمانی معطوف به فرد ميانجی کامل است.
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جدول  .3برآورد اثرات کل ،مستقیم و غیرمستقیم متغیر استقالل بر رفتار مدنی سازمانی معطوف به
سازمان
سطح
برآورد
حد حد
برآورد سطح
مسیر
اثرات
استاندارد معنیداری پایین باال غیراستاندارد معنیداری
کل

استقالل در کار ← رفتار
مدنی معطوف به سازمان

1/111 1/ 95

1/111 1/23

1/ 11

1/11

1/5 1 1/110

1/995

1/110

1/101 1/190

1/2 9

1/120

مستقيم

1/110 1/ 12

1/153 1/119

1/ 11

1/111

استقالل در کار ← رفتار
مدنی معطوف به سازمان

تعادل کار-خانواده ← رفتار
مدنی معطوف به سازمان

1/193 1/910

غيرمستقيم

استقالل در کار ← تعادل
کار-خانواده

1/115 1/515

1/0 9 1/

1/115

1/11

استقالل در کار ← رفتار
مدنی معطوف به سازمان

1/129 1/213

مقادير برآورد شده در جدول  9نشاندهنده آن است که اثر کل استقالل در کار بر رفتار
مدنی سازمانی معطوف به سازمان معنیدار است ( .)p>1/15همچنين اثر مستقيم استقالل در
کار بر تعادل کار-خانواده و تعادل کار-خانواده بر رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان
معنیدار است( .)p>1/15عالوه براين تأثير مستقيم استقالل در کار بر رفتار مدنی سازمانی
معطوف به فرد نيز معنیدار است ( .)p>1/15در بررسی تأثير غيرمستقيم استقالل در کار بر
رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان نيز نتايج نشان داده است که اين تأثير غيرمستقيم
معنیدار است ( .)p>1/15از آن جا که تأثيرات مستقيم استقالل در کار بر رفتار مدنی سازمانی
معطوف به سازمان معنیدار به دست است ،میتوان گفت تأثير تعادل کار-خانواده در رابطه
استقالل در کار با رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان ميانجی جزيی است.

بحث و نتیجهگیری
تغييرات مختلف محيطی و همچنين تغيير در انتظارات و خواستههاي فردي ،بحث تعادل
کار-خانواده را به موضوعی مهم و مورد توجه محققان تبديل کرده است (بارال و باهارگاوا،
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 .)1121اين پديده پيامدهايی بر نگرش ،رفتار و بهزيستی کارکنان و در نتيجه بر اثربخشی
سازمانی تأثير دارد (ابی ،کسپر ،لوكوود ،بوردوکس و بريندلی.)1111 ،2
در پژوهش حاضر نشان داده شد که استقالل در کار رابطه معنیداري با تعادل کار-خانواده
دارد ،همچنين تعادل کار-خانواده رابطه معنیداري با رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد نشان
داد .اين نتايج همسو با يافتههاي کاپلمن و همکاران ( ،)1111گردون و همکاران (،)1110
کارلسون و همکاران ( ،)1113الزار و همکاران ( )1121و اقبالسيف و همکاران ( )1122مبنی
بر تأثير و نقش تعادل کار-خانواده در پيشبينی پيامدهاي فردي از جمله رفتارهاي مدنی
سازمانی است .نتيجه ديگر در پژوهش حاکی از آن است که تعادل کار-خانواده نقش ميانجی
کامل را در رابطه بين استقالل در کار و رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد بازي میکند .در
اين مورد پژوهشی يافت نشد تا مقايسهاي صورت گيرد .در تبيين نتايج به دست آمده هنگامی
که استقالل کاري کارکنان زياد باشد ،آنان توانايی بيشتري در برقرار تعادل کار-خانواده
میيابند .با توجه نقش ميانجی کامل تعادل در اين رابطه میتوان بيان کرد ،اگر کارکنان بعد از
کسب استقالل بيشتر در کار ،به تعادل کار-خانواده الزم دست نيابند و احساس ننمايند که اين
استقالل به آنها در انجام وظايفکاري و خانوادگی کمک کرده است ،رفتار مدنی سازمانی
معطوف به فرد نشان نمیدهند .در تبيين نتايج به دست آمده میتوان گفت ،حمايت همکاران و
سرپرستان به عنوان افراد در سازمان ،در برقراري تعادل کار-خانواده نقش زيادي دارد .هاکينز
( ،)1115اظهار داشته است که حمايت سرپرستان براي ايجاد تعادل بين کار و خانواده ضروري
است .در سازمانهايی که سياستها و برنامههاي تعادل کار-خانواده ندارند ،حمايت سرپرستان
در برقراري تعادل نقش بسيار مهمی دارد .از آن جا که حمايتها میتواند موجب کاهش
تعارض و استرس ناشی از مسئوليتهاي کار و خانوادگی شود ،انتظار میرود با افزايش
حمايتهاي سازمانی تعادل کار-خانواده هم افزايش يابد .همچنين از آن جا که سرپرستان
میتوانند منبع اطالعاتی مهم براي کارکنان باشند و امکانات و سياستهاي موجود در سازمان
براي تعادل کار-خانواده را به کارکنان اطالع رسانی کنند ،نقش مؤثري در تعادل کار-خانواده
در افراد دارند (تاد و بينس .)1129 ،1حمايت همکار يکی از منابع حمايتی مهم است (هابفل،9
1- Eby, Casper, Lockwood, Bordeaux, & Brindley
2- Todd & Binns
3- Hobfoll
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 )1112که بر تعامل کار-خانواده در کارکنان تأثير دارد (سيگر و ويزه .)1113 ،2نظريه حفظ
منابع (هابفل )1112 ،بيان میدارد که حمايتهاي سازمانی باعث ايجاد عقايد مثبت در افراد
میگردد ،و اين عقايد مثبت نتايج مثبتی را به همراه دارد (بيکر .)1115 ،1افزايش تعادل کار-
خانواده يکی از اين نتايج مثبت است (فرگوسن ،کارلسون ،زيونوسکا و ويتين.)1121 ،9
اورگان ( ،)2311معتقد است که رفتار مدنی سازمانی ،رفتاري فردي و داوطلبانه است که
مستقيماً به وسيله سيستمهاي رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است اما باعث ارتقاء و
کارايی سازمان میشود (کوهن .)111 ،ويليامز و اندرسون ( ،)2332بيان داشتهاند که
رفتارهاي مدنی سازمانی معطوف به سازمان ،رفتارهايی است که به شکل متداول و معمول از
آن سود میبرند در حالی که رفتارهاي مدنی سازمانی معطوف به فرد ،رفتارهايی است که
کارکنان از آن سود میبرند و به شکل غيرمستقيم به عنوان ابزاري در جهت کمک به سازمان
است .هنگامی که فرد احساس میکند که استقالل الزم در کار را دارد اما باز هم قادر به
مديريت درست روابط کار-خانواده خود نيست ،تصور مینمايد که همکاران و سرپرست
حمايتهاي الزم را از وي به عمل نياوردهاند و زمينههاي الزم براي ايجاد اين تعادل را در
براي فرد فراهم نياوردهاند و لذا تمايلی براي انجام رفتارهايی فراتر از نقش که به نفع کارکنان
و همکاران باشد ندارد ،در واقع میتوان گفت که به نوعی مقابله به مثل دست میزند.
نتايج ديگر در اين پژوهش نشان داد که ،تعادل کار-خانواده بهطور معنیداري رفتار مدنی
سازمانی معطوف به سازمان را پيشبينی میکند .همچنين استقالل در کار بهطور معنیداري
رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان را پيشبينی میکند .همانگونه که پيش از اين نيز گفته
شد ،اين نتايج همسو با يافتههاي پودساکوف و همکاران ( ،)1111بارال و باهارگاو (،)1121
مبنی بر نقش پيشبين استقالل در بروز رفتارهاي مدنی سازمانی و همسو با يافتههاي کاپلمن و
همکاران ( ،)1111گردون و همکاران ( ،)1110کارلسون و همکاران ( ،)1113الزار و همکاران
( )1121و اقبالسيف و همکاران ( )1122است .نتايج ديگر در اين پژوهش نشان داد که تعادل
کار-خانواده نقش ميانجیگر جزيی را در رابطه بين استقالل در کار و رفتار مدنی سازمانی
Seiger &Wiese
Bakker
Ferguson, Carlson, Zivnuska, & Whitten
Baral & Bhargava
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معطوف به سازمان بازي میکند .در واقع تعادل کار-خانواده به عنوان يکی از متغيرهاي مهم
براي فرد و سازمان در ابتدا تحت تأثير استقالل در کار به عنوان يکی از ويژگیهاي مهم شغل
قرار گرفته و با افزايش ميزان استقالل در کار و فراهم آمدن بستر مناسبتر براي افزايش تعادل
کار-خانواده ،رفتارهاي مدنی سازمانی معطوف به سازمان افزايش میيابد .به عبارت ديگر
میتوان گفت هنگامی که استقالل افزايش میيابد و فرد بهتر میتواند تعادل کار-خانواده را
افزايش دهد اين ويژگیها را به سازمان نسبت داده و در نتيجه ميزان رفتارهاي مدنی سازمانی
براي سازمان را افزايش میدهد .همانگونه که پش از اين نيز اشاره شد در واقع فرد در اين
موقعيت به نوعی مقابله به مثل میپردازد .درحالیکه سازمان به فرد براي انجام مسئوليتهاي
کاري و خانوادگی ،استقالل کافی میدهد ،در برابر آن رفتارهاي مدنی سازمانی نشان میدهد.
اما اگر استقالل منجر به تعادل کار-خانواده نگردد ،باز هم فرد رفتار مدنی سازمانی را ادامه
میدهد زيرا هنوز هم در پی جبران منابعی مانند استقالل در کار است که سازمان به وي ارائه
نموده است .به طور کلی ،براساس نتايج به دست آمده در اين پژوهش میتوان گفت ارتقا
ويژگیهاي شغل به ويژه استقالل در کار نقش مهمی در افزايش رفتارهاي مدنی سازمانی
دارند.
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