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زندگی در روابط علّی بین  -گری تعادل کارنقش میانجی
 فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان

 2، ابولفضل فرید9یارحافظ صاحب

 52/9/9911تاريخ پذيرش:   91/19/9911تاريخ ارسال: 

 چکیده

و  یسازمان لتیفض نیب یدر روابط علّ یزندگ -تعادل کار گرییانجینقش م با هدف بررسی پژوهش حاضر
جامعه مورد مطالعه  صورت گرفت. در ارتباط با آن یعل الگويی شنهادیپو معلمان  یسازمان یرفتار شهروند

تعداد و با فرمول کوکران،  یاخوشه یریگنمونه وشبودند که با ر کلیبر منطقه مدارس معلمان هیشامل کل
نوع از  یفیتوص ، روش از حیث و یهدف کاربرد ثیپژوهش حاضر از ح .نفر انتخاب شدند 511

و  يیکه همه آنها از روا استاندارد استفاده شد یهاپرسشنامه از هاداده یگردآور یبرا همبستگی است.
-ندر قالب آزمو Lisrelو  SPSS های پژوهش با استفاده از نرم افزارداده .برخوردار بودند یمناسب يیايپا

مدارس به طور  یسازمان لتیدهد که فضینشان م جينتا ند.حلیل شدت ساختاری تاليابی معادو مدل t های
مفروض نشان  یآزمون الگو نیهمچن ؛داردمعلمان  یسازمان یبر رفتار شهروند یدارمعنی اثر میمستق

معلمان  یسازمان یبر رفتار شهروند تواندیم یزندگ-تعادل کار یگریانجیبا م یسازمان فضیلت دهدیم
بر  نیهمچن رفتار شهروندی سازمانی و مدارس و یسازمان فضیلت تیاهمبر پژوهش  یهافتهاي .باشد اثرگذار

 .تاکید دارد معلمان یزندگ-تعادل کار
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 مقدمه 
مناسب  دهکارگیری و استفا ط، بـهبه سبب شتاب روزافزون رقابت در محـی سوم هزارهدر 

 يههای انسانی سازمان و تأکید بر نیروی انسانی و دانش آن سرمااز ابزارهای نوين و سرمايه
 کندمحیط فراهم می اين در ءبقا جهت مؤثری نقش و شودمی محسوب سازمان معنوی

ی تغییرات آينده، دنبال اين تغییرات و به منظور آمادگی برابه (.9911)شريعتی وهمکاران، 
ريزی ارتقای شغلی، ای بر کارکنان برای قبول مسئولیت بیشتر برنامهفشار قابل مالحظه

(. همچنین 9911شود )اردستانی و رزقی شیرسوار، آموزش، حقوق و مزايا وارد می
جهانی  و ارضای نیازها و انتظارات ذينفعان و  ها به منظور رقابت در صحنهسازمان

به عنوان عنصری که ، لزوم توجه به نیروی انسانی، ماهیت در حال تغییر شغل سازگاری با
)عابدی کوشکی و  شودپیش احساس می از ، بیششده کار کنندفراتر از وظايف تعیین

  .(9912آبادی، زين
ای است. تحقق چنین ، دوام و پیشرفت هر جامعهءتعلیم و تربیت رکنی اساسی برای بقـا

مدارس در . پذير نیستهای آموزشی امکانثر در سازمانؤمديريتی م ههدفی جز در ساي
شی جمعی، با العنوان ت حات اجتماعی بهالشدن، پاسخگويی و اص مسیر سازمانی

اساساً موفقیت (. 5112، و همکاران 9ويگودا گادو) رو هستند های جديدی روبهچالش
های دن به اهداف و آرمانکردن در رسی وظیفه عملمدارس به تمايل معلمان به فرا

 اين، در طول تغییرات سازمانی، هنگامی بر وهالع. بستگی دارد ای که حضور دارند،مدرسه
که تعاريف کار مبهم هستند، مدارس بايد بیشتر وابسته به معلمانی باشند که به مشارکت 

، 5و و هویدی پائول)برای تغییر موفق، بدون درنظرگرفتن الزامات شغلی رسمی تمايل دارند
5112.) 

وسیله  به ، رفتاری است فردی، داوطلبانه و آگاهانه که مستقیما9ًشهروند سازمانیرفتار
های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده و فراتر از شرح شغل افراد است اما سیستم

واژه  (.5114، 4د )کوهن و کولشو باعث ارتقای اثر بخشی و کارايی عملکرد سازمان می
مطرح  9119و همکارانش در سال  2هروندی سازمانی، اولین بار توسط ارگانرفتار ش
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( رفتـار شـهروندی سازمانی را 5115)5لو پین و جانـسون (.5111، 9گرديد)به نقل از هوسام
هـای سـازمانی تعريف کردهطتحت عنوان تمايل به تشريك مساعی و مفید بـودن در محی

(. رفتار شهروندی 5112و همکـاران،  ؛  ويگودا9،5112یاند)به نقل از دی گروت و براون ل
ها و  داننـد، کـه کارمنـد بـدون توجـه بـه تحريمهايی غیررسمی میسازمانی را کمك

تواند آزادانه آنهـا را انجـام دهـد يا از انجام آن های رسمی به عنوان يك فرد، میپاداش
  خودداری نمايد.

تنظـیم را تبیین رفتار شهروندی سازماندهی جهت  (5119و همکاران ) 4کوفودسوپ
کمك به دهنده به منظوررفتارهای ياریدوستی: . نوع9: عامل است 2کردنـد کـه شـامل 

کارکنان و يا همکارانی که دارای مشکالت کاری هستند )پودسوکوف و همکاران، 
در سطوحی  شود فرد وظايف خود راشناسی: رفتارهايی که سبب میوظیفه .5 (؛5111

های احترام و تکريم: رفتار. 9 (.5112پائوال و هوی، باالتر از حد انتظار انجام دهد)دی
جوانمردی: . 4 کند.مؤدبانه که از ايجاد مسئله و مشکل در محیط کار جلوگیری می

ای که باعث خـودداری از شکوه و شکايت زياد در محل کار رفتارهای جوانمردانه
های مربوط  در فعالیت فتارهايی که نشان دهنده مشارکت فردمدنی: رفضیلت . 2 .شودمی

 (.9911و همکاران، شکرکن) به سـازمان هسـتند
فتار ر قی در سازمان است که باالهای اخنیز يکی ديگر از جنبه 2فضیلت سازمانی

فضیلت سازمانی که اشاره به (. 5199و همکاران ،  2)ريگو شهروندی سازمانی مرتبط است
(، به معنی ايجاد، 5111و همکاران،  1؛ مانز2،5199يستگی اخالقی فطری دارد )هسلشا

ترويج، حمايت و پرورش رفتارها، عادات، اعمال و تمايالت رفیع و متعالی از قبیل 
انسانیت، صداقت، بخشش، اعتماد و وفاداری در سطح فردی و جمعی در يك سازمان 

های جمعی، هر گونه اعمال فردی، فعالیت(. بنابراين 5199است)ريگو و همکاران، 
های فرهنگی و يا هر فرآيندی که باعث ترويج و تداوم فضیلت در يك سازمان ويژگی
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،کامرون و 5199و همکاران،  9شود، ممکن است به فضیلت سازمانی منجر شود)برايت
(، همچنین فضیلت به عنوان درونی کردن اصول اخالقی برای ايجاد 5114همکاران، 

های واالی انسانی دارد ماهنگی اجتماعی تعريف شده است و اشاره به پیروی از آرمانه
فضیلت سـازمانی (. 11، 9919؛ امراللهی بیوکی و همکاران،254، 5199)ريگو و همکاران، 

اگـر بـه . سزايی دارده ها نقش ب، اراده، تحمل در برابر دشوارییدر ايجـاد تـوان اخالق
تغییر  هاآن الگوهای رفتاری ،های خود بپردازندسازی ارزشبه شفاف افـراد کمك شود تا

 (.9914چناری،  ) خواهد کرد
دهد که عبارتند فضیلت سازمانی سه اصل مهم و اساسی را مورد توجه قرار می

اساس يك مدل پنج  اين. بر "4بهبود اجتماعی"و  "9مطلوبیت اخالقی"، "5تأثیر انسانی"از:
را  1و يکپارچگی 1، شفقت2، اعتماد2، بخشش2بینیسازمان، شامل خوش عاملی از فضیلت

. 9(. 5191؛ به نقل از ريگو و همکاران، 5114است )کامرون و همکاران، ارائه شده
به معنی اين است که اعضای سازمان به اين اعتقاد برسند که حتی در : بینی سازمانیخوش

(. 592، 9915)بهزادی و همکاران،  د شدهای عمده موفق خواهنصورت مواجهه با چالش
دهنده حاکمیت حسن نیت، توجه و اعتماد در  اعتماد سازمانی نشان: اعتماد سازمانی. 5

به اين معنی است  ی:شفقت سازمان. 9 (.29، 9914بیگی و همکاران، )نجف است سازمان
سعادت )توجهات در قالب مشترک است ها سوکه افراد مراقب هم هستند و اين شفقت

اشاره به صداقت، اعتماد و احترامی است که در  ی:يکپارچگ. 4 (.15، 9915خشوعی، 
 بخشش سازمانی: اشتباهات سريعاً بخشیده شده و به. 2 ت.اس ندهخشبسازمان نفوذ کرده و 

)ريگو و  شودتر تلقی میالعنوان فرصتی برای يادگیری و دستیابی به استانداردهای با
 (.5199همکاران، 
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بین اين دو،  بر رفتار شهروندی سازمانی، فضیلت سازمانی و رابطه مل ديگری کهعا
و  9ماکیازندگی است ) -عملکرد کارکنان و اثربخشی مدارس دارد متغیر تعادل کار

هـای اساسـی مشـارکت اجتماعـی و بیــان عنـوان يکـی از راه کار به.(5191همکاران، 
طــول تاريــخ مطــرح بـوده و انسـان خـود را بـا کار ها در شــخصیت و عظمــت انســان

هماهنـگ کـرده اسـت. بـا ايـن وجــود، کار تنهــا راه مشــارکت اجتماعــی نیســت و 
شــود، بلکــه نیــاز انســان بــه آرامــش و ــه نمیالصتمامــی وجــود انســان در کار خ

های اجتماعــی، صــرف وقــت بیشــتر لیتاســتراحت و بــر عهــده گرفتــن مســئو
 اسـت )مدنی، انسـان فه وجـودیبــرای خانــواده و ماننــد آن ابعـاد ديگـری از فلس

تمــام اثــرات مثبتــی کــه کار و درآمــد حاصــل از آن روی زندگــی  وجـود (. بـا9912
حسوسـی در طـول زمـان تغییـر شــخصی هــر انســانی دارد، مفهــوم کار بــه شــکل نام

ای قـرار ها را در معـرض تغییـرات گسـتردهکـرده و روابـط اجتماعی و خانوادگـی انسـان
ی بـرای افـراد شـاغل شـده اسـت. يکـی از التداده و سـبب بـه وجـود آمـدن مشـک

ری و تـوازن زمانــی بیــن فعالیــت در محیــط کا ، عدمتالبزرگتريـن ايـن مشـک
تــوان گفــت نداشــتن تــوازن زمانــی بیــن  خانوادگــی اســت تــا جايــی کــه می

 شـده اسـتهـای امـروزی تبديـل محیـط کار و زندگـی بـه همـدم جديـدی بـرای خانواده
 (.9919ان، و همکار نعیمی)

گونه تعريف کرده است: داشتن يك يـك زنـدگی متعادل را اين( 5111) 5کرکمـاير
ها که بـرای دستیابی به آن، افراد بايد منابع شخصیشان زمینه هبخش در کلیزندگی رضايت

ها توزيع کنند. همچنین زمینه هصورت مناسـبی بـین هم مانند انرژی، زمان و تعهد را به
اند: میزانی که اثربخشی گفته زندگیدر تعريف تعادل بین کار و ( 5112و آلن )گرينهاوس 

هـای زندگی او سازگاری ش بـا اولويـتاهای کـاری و خـانوادگیو رضايت فرد در نقش
های چندگانه فردی، زندگی از اين که حیطهکنان زندگی به درک کار -تعادل کار .دارند

پارچه هستند و دست کم  تعارض نقش را به همراه داشته و کار حفظ شده و با يکديگر يک
يکی از  ، زندگی -کار (. تعادل9552، 5111، 9گردد )کرناد و منگالاست بر می

اکثر کارکنان به دنبال کاهش تعارض  ت.ها اسهای پیش روی کارکنان و سازمانچالش
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 -عدم تعادل کار ستند.بین کار و خانواده و ايجاد توازنی معقول بین کار و زندگی خود ه
يکی از منابع عمده ايجاد استرس شغلی، ناتوانی در حل تضاد بین کار و خانواده  زندگی

؛ 9، 9911پور و همکاران،  )قلی شودباشد که منجر به عدم رضايت شغلی و شخصی میمی
بی بــه دهــد کــه کوتاهــی در دســتیاتحقیقــات نشــان می(. 5192، 9پرادهان، جنا و گیتا

ـاش و اســتراحت فــرد، منجــر بــه احسـاس فقـدان کنتـرل بـر لتعــادل صحیــح بیــن تـ
بـار کاری و فقـدان انـرژی جهـت انجـام اهـداف فـردی و تعهـد خواهـد شـد. عـدم 

 شـودتعـادل منجر بــه خســتگی، عملکــرد ضعیــف و کاهــش کیفیــت زندگــی می
ی اليبا و از تعادل بین کار و زندگی هر چه فرد رضايت شغلی(. 5111، 5جان)يلدريم و آی

 داشته باشد به میزان زيادی شغل خود را دوست داشته، از طريق آن نیازهای خود را ارضاء

گر (. ا5119،  و همکاران 9ما)نموده و در نتیجه احساسات مثبتی نسبت به آن خواهد داشت 
و از فضیلت سازمانی برخوردار  را برای فرد فراهم نمايد محیط احساس ارزشمندی بیشتری

احساس رضايت او از آن محیط بیشتر شده، رفتار او را تحت تأثیر خود کارکنان  ، باشد
. اولین محیطی که بیشترين احساس تا جايی که منجر به رفتار شهروندی شود دهدقرار می

خانواده و به ترتیب محیط  نمايد، محیط کوچكارزشمندی برای فرد را فراهم می
، 4)سنکسی و اوتکن کار داردو است که با آن سر تر شغل و در نهايت اجتماعیبزرگ
5194.) 
مدارس اثربخش برخوردار از معلمانی هستند که به طور داوطلبانه، اختیاری، بدون  
و به آموزان داشت، و فراتر از وظیفه خود برای کمك به مدير، معلمان ديگر و دانشچشم

از  (.5112پائوال و هوی، طور کلی، اثر بخشی مدرسه، از هیچ تالشی فروگذار نیستند )دی
های آموزشی و به خصوص مدارس آن عوامل فزاينده در اثربخشی و کارآمدی سازمان

است که مديران و معلمان آنها عالوه بر داشتن تعامالت دوسويه با تأکید بر اصول و 
ها ها و شايستگیهای مستمر جهت ارتقاء مهارتقی، بر يادگیریاخال -های انسانیارزش

توانند با تقويت روحیه معلمان، توجه به تمرکز دارند. رهبران و مديران مدارس می
پذيری، تربیتی، ارتقاء قابلیت مسئولیت -های اخالقی معلمان، بهبود شرايط آموزشیارزش

                                                           

1. Pradhan  

2. Yildirim, & Aycan 

3. Ma 

4. Cenkci & Ötken 
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و تعارضات، الگوسازی رفتارهای مثبت، و ايجاد روابط مثبت در بین معلمان، کاهش تنش 
تمرکز بر برآوردن منصفانه نیازها، عاليق و تقاضاهای درونی و بیرونی معلمان، آنها را به 

های شغلی توانمند نموده، تا از اين های انسانی و شايستگیلحاظ فضائل فردی، مهارت
های متعالی آموزش و طريق عملکرد آموزشی معلمان ارتقاء يافته، و اهداف و مأموريت

های رهبری مندی از مکانیسمرسد انجام اين فرايند با بهرهپرورش تحقق يابد. به نظر می
گردد )اسکندری و می سازمانی و رفتار شهروند سازمانی فضیلت ا،گرفضیلت
محور و پايبند فضايل به طور منظم و مدار، اخالق(. فرد باشخصیت، فضیلت9912قنبری،

های اخالقی پايبند است و رفتاری صادقانه، عادالنه و قابل اعتماد را نشان ويژگی مداوم به
زندگی بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد -دهد. عامل ديگر موثر تعادل کارمی

زندگی  -کارکنان و اثربخشی مدارس است. معلمانی که از رضايت شغلی و تعادل کار
-وز رفتار شهروندی سازمانی دارند. شواهد هم نشان میبااليی دارند، اشتیاق بیشتری به بر

دهد فضیلت سازمانی، بخشش و نوع دوستی با رضايت از کار و زندکی و تعادل آن 
های بدنی، اضطراب و استرس کمتر ارتباط دارد و جو حاکم بر احساس قدرت، عارضه

، 9)باچپايی و هوالنامدرسه ارتباط مستقیم با روحیه، کیفیت کاری کارکنان و معلمان دارد 
5199.) 

-گری تعادل کارمیانجیارتباط بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با 
در نظرگرفتن متغیرهای  های داخلی يا خارجی بررسی نشده است اما بادر پژوهش زندگی

پژوهش  نتايجتوان به بررسی پیشینه موضوع پرداخت. در اين راستا مشابه و نزديك می
دار بین فضیلت یحاکی از وجود همبستگی معن (9912بدی کوشکی و همکاران )عا

سازمانی مدارس و رفتار شهروندی سازمانی معلمان است. همچنین نتايج رگرسیون 
بینی، اعتماد، شفقت، خوش)سازمانی گانه فضیلتچندگانه نشان داد که در بین ابعاد پنج

داری از رفتار شهروندی سازمانی یتبیین معن بینی و بخشش،خوش ، صرفاً(انسجام و بخشش
نقش رفتار ( در پژوهش خود با عنوان 9912. عباسیان و رجبی فیروزآبادی )اندمعلمان داشته

بین  به اين نتیجه رسیدند که شهروند سازمانی گروهی معلمان در اثربخشی مدارس ابتدايی
 همچنین. دارد وجود دارینیمع و رابطه مثبترفتار شهروند گروهی و اثربخشی مدرسه، 

درصد از واريانس اثربخشی مدرسه را  2/25شهروند سازمانی گروهی به میزان  رفتار متغیر
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( هم با عنوان نقش فضیلت 9912کوشکی و زين آبادی )عابدی پژوهش .کندتبیین می
یم با سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: آزمون اثر مستقیم و اثر غیرمستق

 میمدارس به طور مستق یسازمان لتیدهند که فضینشان م گری رضايت شغلی میانجی
مفروض  یآزمون الگو و همچنین معلمان دارد یبر رفتار شهروند سازمان نيیپا یرگذاریثأت

 یرفتار شهروند بر تواندیم یشغل تيرضا یگریانجیبا م یسازمان رشيدهد که پذینشان م
بررسی ( نیز در پژوهشی با عنوان 9914. امیری و پرتابیان )رگذار باشدمعلمان اث یسازمان

به اين نتیجه دست  معلمان دوره متوسطه ر اخالقیرابطه رفتار شهروندی سازمانی با رفتا
دار وجود دارد. معلمان ارتباط معنیاخالقی که بین رفتار شهروندی سازمانی با رفتار  يافت

متغیر جنسیت و  نظر دار ازنشانگر وجود تفاوت معنی هم قلهای مستنتیجه آزمون تی گروه
 نظر دار بین نظر معلمان ازنیز نشانگر عدم تفاوت معنی طرفهآزمون تحلیل واريانس يك

. همچنین، نتايج ستآنها القیرفتار اخه ت و سابقه کار در خصوص نمرالمتغیر تحصی
داری با ی و نوعدوستی رابطه معنیگام نشان داد که، متغیرهای جوانمرد به رگرسیون گام

 .معلمان دارداخالقی رفتار 
دار حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی( 9919) سفیدکارو  زادههای پژوهش حسنافتهي

د. ی کارکنان مناطق شهرداری رشت بوسازمان بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروند
 .ندی نیز مشاهده گرديدهمچنین در بررسی ابعاد فضیلت سازمانی با رفتار شهرو

تواند رفتار ( درصد می4/94( و بخشش)1/52(، صداقت)2/51(،  شفقت)9/92بینی)خوش
بهزادی و نتايج پژوهش شهروند سازمانی کارکنان مناطق شهرداری رشت را تبیین کند. 

سازمانی و ابعاد آن با رفتار مدنی سازمانی،  نشان داد که فضیلت (9915) همکارانش
داری دارد. همچنین نتايج سازمانی همبستگی مثبت و معنی معنوی و وفاداریبهزيستی 

 بینیسازمانی به ترتیب خوش حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که از ابعاد فضیلت
سازمانی،  بینیسازمانی، خوش سازمانی در تبیین واريانس رفتار مدنی سازمانی و بخشش

 بینیطور خوشمعنوی و همین ین بهزيستیسازمانی در تبی سازمانی و بخشش صداقت
سازمانی بیشترين نقش را ايفا  سازمانی در تبیین واريانس وفاداری سازمانی و صداقت

خاطر  به بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و تعلق ( نیز در پژوهشی5195) 9ابین. فکنندمی
 زمانی بر روی تعلقنتايج پژوهش حاکی از اثر مثبت فضیلت مثبت سا؛ کاری پرداخته است
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-نشــان دادنــد، تعــارض بیــن کار (5112) و همــکاران 9آلـن. باشدکاری میخاطر
زندگــی منجــر بـه کاهـش رضايـت شـغلی، تعهـد عاطفـی، عملکـرد شـغلی، رضايـت از 

ســوء مصــرف الــکل و  سالمتزندگـی و افزايـش تـرک کار، نارضايتـی زناشـويی، 
روانشــناختی را بــه مخاطــره انداختــه و افســردگی  شــود و عمومــاًس میاســتر

نیز بیانگر پیامدهای ( 5112) 5و ويسوسواران مگنوس فراتحلیل مسمر. يابــدافزايــش می
سطوح پايین رضايت از کار و خانواده،  مثلخانواده، و خاصی از تعارض بین کار 

های تحقیقاتی باشد. همچنین يافتهکالت سالمتی میخصومت باال درخانه، استرس و مش
های کاری نامنظم و مهکاری باال و برنا ساعات کاری طوالنی، حجم ه است،نشان داد

 شوده ناهماهنگی و فرسودگی هیجانی میبانعطاف ناپذير و حقوق پايین منجر 
نیز نشان داد ( 1151) 4نتايج تحقیقات کاراتپ و بکتشی (. 5191؛ کاراتپ، 9،5199)کاراتپ

 کاری منعطف، داشتن اوقات فراغت و حمايت در محلداشتن برنامه زندگی، -تعادل کار
و همکاران  2گردد. چیانگمیکوشی و باال رفتن عملکرد مديران کار منجر به سخت

زندگی و کنترل بر  -باالی کار و پايین بودن تعادل بین کار ( نیز نشان دادند حجم 5191)
زندگی با  -شود، که در اين پژوهش تعادل کاربه باال رفتن استرس شغلی می کار منجر

 -های اين تحقیق نشان داد تعادل بین کارل بر کار در تعامل بودند. همچنین يافتهرکنت
 .کندای استرس ناشی از حجم کار را تعديل میعنوان يك مکانیسم مقابله هزندگی ب

گری تعادل میانجیو رفتار شهروندی سازمانی با ارتباط بین فضیلت سازمانی هر چند 
های داخلی يا خارجی بررسی نشده است اما با توجه به ابعاد در پژوهش زندگی-کار

توان اين سه می زندگی-تعادل کارفضیلت سازمانی، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد 
رفتار شهروندی  ،سازمانیهر سه متغیر يعنی فضیلت  کهمتغیر را به اين صورت مرتبط کرد

زندگی از عوامل اساسی در موفقیت هر سازمانی هستند که  -و تعادل بین کار سازمانی
کیفیت زندگی کاری و خصوصی فرد و موفیقیت و عملکرد سازمانی را از اين بعد پر 

در رابطه با فضیلت سازمانی، اين متغیر نقش بسزايی در ايجاد عشق، همدلی، کند. رنگ می
مت، شادمانی الس، های، اراده، تحمل در برابر دشواریالقان اخنی، توار شهروندی سازمارفت
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در رابطه با رفتار (. 5114دارد )ريگو و همکاران،  هاپذيری در برابر سختیو انعطاف
سازی قوانین و شهروندی سازمانی نیز در برخی از منابع، اطاعت سازمانی، يعنی درونی

زمانی که فرد تحت مشاهده و نظارت نیست، نیز جزء ابعاد  پیروی از مقررات حتی
ها حتی هنگامی که آيد؛ زيرا چنین کارمندی که در تمامی زمانشهروندی به حساب می

کند، به عنوان شهروند ند، همه قوانین سازمانی را رعايت میکهیچ کس او را مشاهده نمی
سوی ديگر پرداختن به کار و  (. از9911، و همکاران يعقوبی) شودخوب تعريف می

دهد. سالمت جسمی  و روحی خانواده، دو جنبه مهم از زندگی هر فرد را تشکیل می
ويژه در جوامع امروزی  قرار دارد. به نبهگی و سازگاری اين دو جنهماهها در گرو انسان

ختن به ، پرداگذرانندکار خود می که افراد بیشتر ساعات زندگی خود را در سازمان يا محل
، اوقات فراغت عخانواده، دوستان، اجتمانند های زندگی ماجنبههای متفاوت در ساير نقش

است. ايجاد تعادل شده سان تبديلناشو روان ناسانشو ...، به دغدغه اصلی بسیاری از جامعه
های که مشارکت در نقشنفع متعددی را به همراه دارد، ازجمله اينا، میزندگ و بین کار

کرده و حمايت  محافظت هافی در تمامی نقشنهای مدگانه، افراد را از تأثیرات تجربهنچ
(. از آنجا که زندگی کاری هر فرد بر زندگی خصوصی او 5199و همکاران،  9)وو دنکمی

تواند صحیح باشد. هر فردی که يك زندگی کاری آن نیز می گذارد و عکستأثیر می
زندگی کاری و زندگی خصوصی خود پیدا کند. اين دارد، بايد راهی برای ترکیب 

ها در بین اين دو نیمه تواند مثبت يا منفی باشد. هنگامی که تضاد نقشتأثیرهای دوجانبه می
زندگی در حداقل خود باشد و فرد در محل کار و خانه راضی بوده و به خوبی عمل کند، 

ندگی فرد وجود دارد )رستمی و توان گفت که تعادل خوبی بین کار و زدر اين شرايط می
(. تعادل بین کار و زندگی نه تنها رضايت شغلی کارکنان و عملکرد 9914همکاران، 

دهد، بلکه بر زندگی خارج از کارکنان از جمله خانواده ، سازمان را تحت تأثیر قرار می
ن در اوقات فراغت و نیازهای اجتماعی نیز تأثیرگذار است. هنگامی که نیازهای کارکنا

کنند که ها استرس کاری بسیاری تجربه میشود، به احتمال زياد آنمحل کار برآورده نمی
شود از ها خواهد داشت و باعث میپیامدهای منفی بر رفاه کارکنان و عملکرد شغلی آن

(. به همین جهت بررسی نقش 491، 5192و همکاران،  5میکار خود راضی نباشند )هونگ
ر روابط بین فضیلت سازمانی و رفتارشهروند سازمانی کارکنان  زندگی د-تعادل کار
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دهد که پرداختن به تعادل بین عتی نشان مینتجربیات کشورهای ص اهمیت خاصی دارد.
های عملکرد سازمان کمك بهجنتواند به بسیاری از سازی آن میزندگی و پیاده کار و

دی نبهای مهم در فرمولی از مشخصهوان يکنعزندگی به نمايد. امروزه تعادل بین کار و
سازی آن در راستای نیل به اهداف سازمانی در نظر گرفته د پیادهناستراتژی بوده و فراي

وری وان دانشی جهت بهبود بهرهنع زندگی به شود. از اين ديدگاه، تعادل بین کار ومی
ی از کار و بهبود های ناشسب، پیشگیری از حوادث و بیماریناسیستم، ايجاد محیط کار م

 (.5199، 9انسان قابل طرح است )پارکرراندمان و عملکرد 

های مختلفی در سراسر جهان در زمینه اهمیت فضیلت سازمانی و اگر چه پژوهش 
و  زندگی-تعادل کاررسد به است، به نظر میرفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته

. ، کمتر توجه شده استسازمان امر مؤثر در موفقیتبررسی نقش آن، به عنوان يك 
های آموزشی هايی، غیر از سازمانبیشتر در سازمانارتباط بین اين متغیرها  بررسی، همچنین

ای لذا پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نقش واسطه و تربیتی صورت گرفته است.
بین معلمان در  رفتار شهروند سازمانی با فضیلت سازمانی ه، در رابطزندگی -تعادل کار

 أل، بررسی خحاضر بنابراين هدف پژوهش .بپردازدآموزش و پرورش شهرستان کلیبر 
 .است (9نمودار)مذکور در قالب الگوی مفهومی 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1نمودار
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 :مورد آزمون قرار گرفت ريز یهاهیاهداف فرض نيتحقق ا یبرا
 دار دارد.تقیم و معنیفضیلت سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی اثر مس. 9

 دار دارد.زندگی اثر مستقیم و معنی -فضیلت سازمانی بر  تعادل کار. 5

 دار دارد.زندگی  بر رفتار شهروند سازمانی اثر مستقیم و معنی -تعادل کار. 9

زندگی  اثر  -گری تعادل کارفضیلت سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی با میانجی. 4
 ار دارد.دغیرمستقیم و معنی

 آوری شده دارد.های گردالگوی مفروض برازش خوبی با داده. 2

 روش

است  (SEMی)معادالت ساختار یابيالگو قياز طر یطرح همبستگ ،طرح پژوهش حاضر
 . باشد یمی ریمتغچند  یروش همبستگيك که 

در  نفر، 211کلیبر به تعداد  شهر معلمان هیی آماری پژوهش حاضر شامل کلجامعه
دارای باشند که نفر زن می 991نفر مرد و  421که از اين تعداد  می باشد. 9911 سال

 باشند.و باالتر می سانسیل ،ديپلم ديپلم، فوق لییمدارک تحص
ای باشد که به صورت خوشهمی معلماننفر از  511 مورد نظر در پژوهش شامل نمونه

آوری شده با های جمعداده. دانتخاب شدند و حجم نمونه با فرمول کوکران به دست آم
 .ندشد لیآمار استنباطی تحل و فییاستفاده از آمار توص

سنجش رفتار شهروندی  مقیاس استفاده شد. برای 9آوری اطالعات از برای جمع
( استفاده 9111)ی رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران سازمانی از پرسشنامه

شناسی، دوستی، وظیفهمولفه نوع 2سوال و  51از است. پرسشنامه مذکور متشکل شده
باشد. برای سنجش فضیلت سازمانی از جوانمردی، فضیلت مدنی و احترام و تکريم می

گويه دارد و ابعاد  92( استفاده شد که 5114پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران)
-ام و بخشش را میمختلف فضیلت سازمانی يعنی خوش بینی، اعتماد، همدردی، انسج

ونگ  زندگی و -استاندارد تعادل کاررسشنامه زندگی از پ -سنجد. برای سنجش تعادل کار
زمان کافی فراغت ازکار . باشدسوال می 52پرسشنامه دارای  اين( استفاده شد. 5111)و کو
 4زندگی) -حمايت محیط کار از تعادل کار ،(سوال 5)وفاداری به کار سوال(؛ 4)نداشت

نگهداری  ،(سوال 2)گیری زندگیجهت ،(سوال 5)کاریذيری در محیطپانعطاف (؛سوال
 2کاری برای رفع نیازهای شخصی)کاهش داوطلبانه ساعات ،(سوال 4)کار و حرفه
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های توصیفی را در طول  در اين پژوهش از معلمان خواسته شد که گويه .باشدمی سوال(،
ها به روش شخص کنند. برای پايايی پرسشنامهبندی و مای لیکرت درجهمقیاس پنج درجه

و برای تعادل  155/1سازمانی، ؛ رفتار شهروند199/1سازمانی،کرونباخ، برای فضیلتآلفای
ها، گزارش شده و در سطح مطلوب هستند. برای بررسی روايی سازه 114/1زندگی -کار

توان باال و با برازش ها با تحلیل عاملی تايیدی انجام شد و مشخص شد که خرده مقیاس
زندگی و رفتار شهروند سازمانی را -مناسبی متغیرهای فضیلت سازمانی، تعادل کار

 کنند.گیری میاندازه

 هايافته
شناختی جنسیت، متغیر جمعیت 4دهندگان در اين مطالعه با استفاده از  مشخصات پاسخ

 2/91ررسی قرار گرفت. ها، مورد بمیزان تحصیالت، صرفاً جهت گزارش سیمای آزمودنی
درصد از  2/1ها مرد بودند. درصد از آن 9/21دهندگان زن و درصد از پاسخ

 9/21درصد دارای مدرک فوق ديپلم،  5/2دهندگان دارای سطح تحصیالت ديپلم ، پاسخ
باالتر بودند.  درصد دارای مدرک فوق لیسانس و 5/59درصد دارای مدرک لیسانس و 

 91تا  2ی بین درصد دارای سابقه 1/1سال،  2ی کمتر از رای سابقهدرصد دا 1/52همچنین 
تا  59ی بین درصد دارای سابقه 95سال و  51تا  99ی بین درصد دارای سابقه 4/91سال، 

 اند. سال بوده 91

 رفتارشهروند زندگی و-تعادل کار ،فضیلت سازمانی یهاو مولفه رهایمتغ یفیتوص یهاآماره .1 جدول
 یسازمان

 انحراف معیار میانگین متغیرها
92/9 فضیلت سازمانی  11/1  

22/9 خوش بینی  11/9  

92/9 اعتماد  11/9  

19/5 همدردی  19/9  

11/5 يکپارچگی  11/9  

91/9 بخشش  14/9  

41/9 زندگی-تعادل کار  22/1  

زمان کافی از کار 
 داشتن

91/9  14/1  

52/9 پشتیبانی محل کار  19/1  
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29/9 وفاداری  12/1  

42/9 انعطاف پذيری  19/1  

24/9 جهت گیری  21/1  

19/9 رفتار شهروند سازمانی  22/1  

14/9 نوعدوستی  12/1  

15/4 وظیفه شناسی  19/1  

29/9 جوانمردی  14/1  

22/9 فضیلت مدنی  19/9  

15/4 احترام  21/1  

-تعادل کار ،فضیلت سازمانی یهاو مولفه رهایمتغ یفیتوص یهاآماره (5درجدول)
 نيشتریشود، بیگونه که مشاهده مارائه شده است. همان یسازمان رفتار شهروند ی وزندگ

( با انحراف 15/4)( و وظیفه شناسی19/1( با انحراف معیار)15/4احترام) مربوط به نیانگیم
 (19/1همدردی فضیلت سازمانی) ریتغمربوط به م نیانگیم نيو کمتر ؛باشد یم( 21/1)اریمع

 ( است. 19/9 )اریبا انحراف مع
در آزمون فرضیه اول پژوهش ضريب همبستگی  پیرسون میان متغیرهای پژوهش، در 

 .( آمده است5جدول)

 . ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش2جدول 
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پژوهش در حد  یرهایمتغ نیب یهمبستگ بيکه ضر دهدینشان م( 5های جدول)داده
 اند. دست آمده هب دارمعنی 12/1همگی در سطح  قرار دارد که مطلوب

 یشمار یدارا گريد یهر روش آمار مثل یمعادله ساختار یابيمدل: های فرضیهبررس 
برقرار باشد، تا نسبت به  بيدست کم به گونه تقر ايصادق بوده  ديهاست که بااز مفروضه

 یحجم منطق یساختار یابيمدلی اساس یهافرض شیپ. حاصل شود نانیآن اطم جينتا
های پرت چنده متغیره از برای بررسی داده باشد.یگمشده م یهاه و کار با دادهگروه نمون

های پرت چندمتغیره بايد مقادير کنیم. برای ارزيابی دادهاستفاده می 9فاصله ماهاالنوبیس
کنیم. برای اين بدست آمده برای فاصله ماهاالنوبیس را با توزيع مجذورخی مقايسه می

آوريم که از تفريق تعداد ادی فاصله مهاالنوبیس را بدست میمقايسه ابتدا درجه آز
آيد. در اين پژوهش ما سه متغیر مستقل داريم های مستقل مهنای عدد يك بدست میمتغیر

آزادی  شود. مقدار مجذور کای متناظر با درجهمی 5آزادی برابر با عدد  و در نتیجه درجه
پرت  بیشتر باشد داده 15/99االنوبیس آن از است؛ و هر مورد که فاصله ماه15/99، 5

ها  هیچ فردی نمره بزرگتر از در فايل داده  Mah_1شود. با مشاهده متغیر محسوب می
 نداشته لذا در اين موقعیت پژوهشی داده پرت چند متغیره وجود ندارد. 15/99

زندگی و -ادل کارفضیلت سازمانی، تعرابطه  یبه منظور بررس رسونیپ یهمبستگ بیضرا .3جدول
 یسازمان رفتار شهروند

یرهایمتغ  
 لتیفض

یسازمان  

-تعادل کار
یزندگ  

رفتار 
یشهروند  

 یسطح معن
یدار  

ینسازما لتیفض  9 929/1 ** 229/1 ** 

19/1  

 

-کار تعادل
  یزندگ

9 411/1 ** 

 یشهروند رفتار
   

عادالت م یسازو مدل  رسونیپ یهمبستگ یهاقسمت با استفاده از آزمون نيدر ا
و   5، 9های بررسی فرضیهپرداخته شد. به منظور  یپژوهش یهاهیبه آزمودن فرض یساختار

 .دياستفاده گرد رسونیپ ی، از آزمون همبستگ 9
 

                                                           

1. Mahalanobis distance 
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(، ضريب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی، 9جدول)
گونه که مشاهده هماندهد. ی را نشان میسازمانزندگی و  رفتار شهروند -تعادل کار

سازمانی ،  فضیلت 22/1شود، ضريب همبستگی بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی می
باشد می 41/1زندگی -و رفتار شهروندی سازمانی با تعادل کار 92/1زندگی -با تعادل کار

 دار هستند.معنی  (≥119/1Pکه در سطح )

زندگی در رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار -رگری تعادل کانتایج بررسی نقش میانجی .4جدول
 شهروندی

زندگی در رابطه بین فضیلت -گری تعادل کار(، نتايج بررسی نقش میانجی4جدول)
گر، دهد. در گام چهارم يعنی ورود متغیر میانجیا نشان میسازمانی و رفتار شهروندی ر

بین  زندگی، بتای استاندارد برای رابطه-نتايج مبیّن اين است که در حضور متغیر تعادل کار
باشد. دار میکاهش يافته و معنی 21/1به  24/1فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی از 

چهارم پژوهش  گری جزئی است و فرضیهیانجیزندگی، م -بنابراين، نقش متغیر تعادل کار
داری آزمون سوبل با مقدار که سطح معنیگیرد. همچنین با توجه به اينمورد تأيید قرار می

توان بار ديگر فرضیه پژوهش را بدست آمده، می 12/1کمتر از سطح خطای  91/9آماره 
دگی تأثیر فضیلت سازمانی بر زن-شود که  تعادل کارگونه استنباط میتأيید نمود. لذا اين

 کند.گری میرفتار شهروندی را میانجی
های نیکويی برازش الگوی مفروض تحلیل و در برای آزمون فرضیه پنجم شاخص

 است.ارايه شده 2جدول 

 مراحل
شروط آزمون 

 سوبل
قلمتغیر مست همتغیر وابست   Β t آزمون سوبل 

بدون حضور 
گرمیانجی  

 شرط اول
فضیلت 
 سازمانی

ی رفتار شهروند
 سازمانی

24/1  11/1  
مقدار 
 آماره

سطح 
داریمعنی  

با حضور 
گرمیانجی  

 شرط دوم
فضیلت 
 سازمانی

 -عادل کارت
 زندگی

45/1  24/4  

 شرط سوم
 –تعادل کار 
 زندگی

ی رفتار شهروند
 سازمانی

92/1  21/4  
91/9  119/1  

 شرط چهارم
فضیلت 
 سازمانی

ی رفتار شهروند
 سازمانی

21/1  25/2  
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 الگوی آزمون شده پژوهش .2نمودار

 یینها یبرازش الگو یکویین های¬شاخص .5جدول 
مقدار برازش 

 مطلوب

مقدار 
 شاخص

 های نیکويی برازششاخص

 2بزرگتر از 
 درصد

 (X2خی دو) 22/922

 درجه آزادی خی دو 12 
9تا  9بین   (CMIN)کای مربع بهنجار شده 15/5 

 1/1  (GFI)شاخص نیکويی برازش 1/1 

 1/1  (AGFI)شاخص نیکويی برازش تعديل شده 1/1 
 1/1  (NFI)شاخص برازش هنجار شده 12/1 

 1/1  (CFI)زش تطبیقیشاخص برا 11/1 

9-1  (IFI)شاخص برازش فزآينده 11/1 

 2/1  (PNFI)شاخص برازش مقتصد هنجار شده 21/1 

< 9/1  125/1 
ريشه میانگین مربعات خطای 

 (RMSEA)برآورد

توجه به دهد. باهای نیکويی برازش الگوی نهايی را نشان می( شاخص2جدول)
ها حاکی از است و اين مشخصه یمطلوبکويی برازش، برازش مدل در سطح یمشخصات ن

 .شده با جامعه نظری پژوهش استهمسويی مدل برازش
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 گیريبحث و نتیجه

 سازمانی رارفتار شهروند سازمانی و فضیلت  رهاییروابط متغهدف از اين پژوهش بررسی 
بود. در معلمان شهرکلیبر  نیی در بدر قالب يك مدل علّ زندگی-گری تعادل کاربا میانجی

زندگی هم به عنوان -زا و تعادل کاربه عنوان متغیر برون یسازمانفضیلت شده،  ارائهمدل 
 مالک در نظر گرفته شد. ریبه عنوان متغ یسازمانزا و رفتار شهروند زا و درونمتغیر برون

در آزمون فرضیه اول، مشاهده شد که میان فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی در 
داری وجود دارد و نشان از آن دارد که فضیلت معنی همبستگی مثبت و 19/1سطح 

( بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان 24/1rسازمانی مدارس به طور مستقیم و با اندازه)
فضیلت سازمانی و رفتار  طور مستقیم به رابطهتأثیر دارد. پژوهشی که در محیط آموزشی به

( است که 9912کی و زين آبادی )شهروندی سازمانی پرداخته باشد، پژوهش عابدی کوش
دار ولی پايین ( معنی41/1r، )19/1فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی را در سطح  رابطه

( و 5111های باگلر و سامچ )گزارش کرده است. نتیجه آزمون اين فرض با پژوهش
آبادی (، عابدی کوشکی و زين9912(،  عابدی کوشکی و همکاران )5111اپالتکا)

 بیان داشتتوان اين نتیجه می تبییندر (  همسو است. 9919)سفیدکارو زادهحسن( و 9912)
بینی در محیط قیات نیك معلمان مانند اعتماد، بخشش، صداقت، شفقت و خوشالکه اخ

هاست. در شرايطی که مديران با تقويت سازمانی مناسب آن شك دلیلی بر رفتارمدرسه بی
 حتم در تحريك و تقويت رفتار شهروندی طورپردازند، بهمیها اين رفتارها به هدايت آن

فضیلت سازمانی با تعادل  . آزمون فرضیه دوم و سوم رابطهها موفق خواهند بودسازمانی آن
کند؛ نتايج زندگی را بررسی می-زندگی و  رابطه رفتار شهروند سازمانی با تعادل کار-کار

،  به 19/1ها در سطح داری، و شدت آنهر دو مثبت و معنی نشان دادندکه رابطه
باشد. پژوهشی که به بررسی اين رابطه پرداخته باشد، ( می41/1r( و )92/1rترتیب)

محدود است. ولی متغییر مرتبطی که با فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی در محیط 
های سامچ و دراچ آموزشی مطالعه شده باشد متغیر رضايت شغلی است، که پژوهش

آبادی ( و زين5199(، باچپابی و هوالنا )5112(، تسیويی و همکاران )5111زهاوی )
طور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار ( نشان دادند که رضايت شغلی کارکنان به9911-9911)

توان با پژوهش حاضر همسو دانست. ولی شهروند سازمانی آنها اثرگذار است، لذا می
زندگی با رفتارشهروندی سازمانی با -(، رابطه تعادل کار5191پژوهش ماکیا و همکاران )
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حال دار گزارش کرده و با نتیجه پژوهش حاضر ناهمسو است. با اينغیرمعنی 95/1شدت 
زندگی معلمان باعث رفتار شهروندی -توان گفت که رضايت شغلی و تعادل کارمی

وزان در کالس و خارج آمسازمانی آنان از طريق: کمك به ساير معلمان، کمك به دانش
از کالس درس، کمك به مدرسه و مدير به طور کلی والدين و کمك به رشد شخصی و 

-تواند کیفت زندگی(. متغیر مرتبط ديگر می9911آبادی، گیرد )زينای انجام میحرفه
سازمانی و رفتار شهروندی  ( رابطه9919فر و همکاران )کاری باشد که در پژوهش محبی

کنند است. و همچنین بیان می دار گزارش کردهکاری را معکوس و معنی-ندگیکیفیت ز
که  ردیگیرا در بر م یکارطیاز مح یعیوس یهاجنبهی کارکنان کار-یزندگ تیفیککه 
 .دارد یمثبت بر تعهد سازمان یريگذاشته و تصو ریثأو سالمت کارکنان ت یریادگي یرو

تر زهیباانگ ،رتريپذانعطاف یمکان کار ی،کار ی ودگزن تیفیاست که ک نيبر ا ید کلاعتقا
 یزندگ تیفیابعاد مختلف ک به رانيمد بهتر است نيبنابرا .دهدیرا پرورش م ترصادقانهو 
از جمله  یابعاد سازمان ريباعث بهبود سا از طريق آنکارکنان توجه نموده و  یکارو

به دنبال آن موجب تقويت کنان و کار یتعلق خاطرکار تعهد سازمانی و وری،بهره
مقدمه رسیدن به تعادل بین کار و زندگی اين است که  .دنشو رفتارشهروندی سازمانی آنان

های فرد، سازمان و توان اولويتمديران و ساير افراد جامعه به اين نگرش برسند که می
ضمن  همراه دارد که جامعه را همسو و هماهنگ کرد. اين همسويی و هماهنگی نتايجی به

های اجتماعی کند تا در فعالیتايجاد رضايت و خشنودی فردی، افراد جامعه را آماده می
ف اهـداخوبی انجام دهند. رسیدن به اين مشارکت جويند و وظايف شغلی خود را به

رقابت بین  به مستلزم آن است که مديـران نگاه سنتی به رابطه کـار و زنـدگی را کـه در آن
انجامد را کنار بگذارند و رويکردی را انتخاب کنند که در آن منافع میکـار و زندگـی 
 گیرد.طور همزمان و همسو با يکديگر مورد توجه قرار میفرد و سازمان به

-تعادل کار یگریانجیبا م یسازمان یو رفتار شهروند یسازمان لتیفض میرمستقیاثر غ
 نيابودن  داراز معنی؛ که نشان تمورد آزمون قرار گرف چهارم هیدر قالب فرض زندگی
. آزمون مدل نهايی نیز به عنوان فرضیه پنجم نشان دادکه الگو داشت میمستقریرابطه غ

 لتیفض گرفت که جهینت توانیلذا مهای گردآوری شده دارد. برازش مناسبی با داده
 یمثبت میتقرمسیغ ریثأتوانند تیمعلمان م یزندگ-تعادل کار متغیر قيمدارس از طر یسازمان

و توسعه  یسازمان يلکه فضا یهنگام .معلمان داشته باشد یسازمان یبر رفتار شهروند
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 در سازمان همراه و بخشش انسجام ،اعتماد ی،نیبخوش ای همچونمدارانه لتیفض یرفتارها
دهد که در مدرسه و قا میارت یاديرا تا حد ز یانسان یهاهيسرما تيو رضا یماندگار باشد.

و  یاجتماع یهایخوب دیبه تول ی که منجرو اقدامات التيتمايل، عادات، که فضا یمانساز اي
ريزی و اقدامات الزم برای کیفیت بخشی و مثل برنامه داشته باشد جشود روایم یفرد

 ويش و از کار خو خواهند کرد  یشناسقدراحساس  تعادل در کار و زندگی معلمان، آنان
 یشهروند هایفتاررکه اين امر در تقويت و انجام  شد،د بودن در مدرسه خشنود خواهن

و   یتوجه به کیفیت زندگی کار(. همچنین 9915)رضايی و رمزيار،  شودیم یسازمان
از  یکردن موارد و فراهم و معلمان در آموزش و پرورش کارکنانزندگی -تعادل بین کار

احترام گذاشتن به عقايد و دهی مناسب، حقوق و دستمزد متناسب و شپادا یهاقبیل نظام
های مناسب و های آنان و همچنین توجه به اوقات فراغت و استراحت آنان در محیطارزش

تواند موجب افزايش رفتار شهروند سازمانی و در نتیجه، تأمین شرايط اين اوقات و... می
 یاهه سازمانلها از جمامروزه سازمان افزايش اثربخش و کارآمدی اين سازمان شود.

اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف  و معلمان ، به کارکنانو مدارس آموزشی
ها به طور کلی، کارايی و اثربخشی سازمانخود در جهت رشد و توسعه دست يابند و به
ها بستگی دارد، از اين رو، حرکات به سمت کارايی و اثربخشی نیرو انسانی در آن سازمان

و رفتار شهروند سازمانی در بین  یکار فردی و ت سازمانی، مطلوبیت زندگیافزايش عدال
 تديگر، مؤسسا یاست. از سو یها بوده و ضرورنیرو انسانی از وظايف اصلی سازمان

و  یکه در خدمت و بهساز یاويژه یبه دلیل نقش و کارکردهاو مدارس  آموزشی 
و ارتقا  یبهساز یآنان برا شا هر گونه تالدارند. لذ یاثربخشی جامعه دارند، جايگاه متمايز

خدمت بهتر و مؤثرتر به اجتماع و محیط پیرامون خود را فراهم  هاثربخشی خود زمین
توانايی و ارتقا سطح  هبايد بکوشد از طريق توسع شیها آموزکند. بر اين اساس، سازمانمی
 بتحقق اثربخشی مطلو خود را در همت سازمانی و اثربخشی خود نقش شايسته و بايستسال

توجه ويژه به  یو پاسخگويی به محیط پیرامون خود ايفا کند، و تحقق اين امر در راستا
 یرفتار شهروند جتروي معلمان کارکنان وو تعادل بین کار و زندگی کیفیت زندگی کار 

 (.9919)دامغانیان و همکاران،  سازمانی است
 بودن نمونه پژوهش به معلمان  از محدود حاضر عبارتند های پژوهشمحدوديت

 وسیله پرسشنامه اشاره کرد.ها بهمشکالت پخش و گردآوری داده شهرستان کلیبر، 
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تواند تلويحات علمی و کاربردی داشته ها میرغم محدوديتهای اين پژوهش علیيافته
مدارس توان گفت که هرچه میهای پژوهش آمده از يافتهدست در راستای نتايج به باشد. 

زندگی، میزان رفتارهای -فضايل سازمانی بیشتر و باالتری داشته باشند، به شرط تعادل کار
زندگی و رضايت  -شود چرا که درصورت تعادل بین کارشهروندی معلمان نیز بیشتر می

توانند با انرژی بیشتر، دقت و با جديت وظايف خود را انجام شغلی است که کارکنان می
های آموزشی پیشنهاد سازمان ، ادارت وها به مديران مدارسس اهمیت آنو براسابدهند. 

فضیلت سازمانی  و برقراری تعادل بین کار و  ساز وکاری فراهم نمايند تا زمینهشود می
های بنیادی در امر تعلیم و و پاسخگويی فردی به عنوان ارزش فراهم آيد معلمان زندگی 

ا ايجاد تغییرات مناسب در ساختار سازمانی مدرسه، عدم تربیت تأکید کنند؛ در اين راست
تفويض اختیار به ايجاد جو تفاهم، دوستی و همدلی، کنترل و نظارت مستقیم معلمان، 

کردن امکانات و تجهیزات آموزشی برای های تخصصی و فراهم معلمان در زمینه مسئولیت
اثرگذار خواهد بود.  های مدرسهگیریدادن معلمان در تصمیم پیشرفت کار آنان، مشارکت

محیط، فضیلت سازمانی در هـای آن کل سازمان و شیوه کهايناحساس  همچنین معلمان با
درک کنند سازمان و مـديرانش بـه طـور مـداوم بـرای  کارکنانهنگامی و  کندرا ايجاد می

حتمال بیشتری کنند و تأثیر مثبت انسـانی دارنـد، اش میالارتقـای پیشرفت اجتماعی ت
وجود دارد کـه بـا سـازمان سـازگار شـوند و بیشتر مايل به حمايت از آن باشند؛ بنـابراين، 

، اعمال و نتايج فضیلت و رفتار کنند فاهداف مشخصی را برای خود تعريبايد سـازمان 
شهروندی سازمانی بايد به اطالع معلمان برسد؛ عالوه بر اين سازمان بايد فرهنگ حمايت 

مديران را تقويت کند و تا حدودی خطاها بخشی از فرآيند يادگیری مشاهده شود. 
همچنین بايد با مراقبت و احترام با کارکنـان رفتـار کنند. آنها بايد محیط يادگیری را در 

 صاختصا آنانت شخصی السـازمان افـزايش دهنـد و روزهايی را در سال به حل مشک
وزشی اثربخش و تفريحی برای معلمان و دريافت نظر آنان های آم. برگزاری برنامهدهند

در تقويت فضايل و رفتار شهروند سازمانی مفید گذاری سازمان، ازطريق سیستم ارزش
شود متغیرهايی مانند امنیت شغلی، نوع و های آتی هم توصیه میخواهد بود.  برای پژوهش

میانجی مورد بررسی قرار داده و  عنوان متغیرهایهای شغلی وديگر متغیرها را بهويژگی
ی شغلی های مختلف به تفکیك جنسیت، تحصیالت و سابقهآزمون الگوی نهايی، در نمونه

وه بر شود عالهمچنین، پیشنهاد میهمچنین در جوامع مختلف مورد بررسی قرار گیرد. 
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به کار  یگیرهديگر انداز یهاشها، روسازه یگیراندازه یمعتبرتر برا یابزارها یکارگیربه
دست ديگر به یهاشبه رو شگرفته شود تا شواهد از بسط روابط مشاهدهشده از يك رو

 .آيد

 منابع
(. بهبود عملکرد سازمانی معلمان در پرتو رهبری 9912اسکندری، اصغر؛  قنبری، سیروس )

 .929-919، 5، 2، مديريت مدرسهگری يادگیری سازمانی،  گرا با میانجیفضیلت
ی هوش اخالقی و رفتار شهروندی (. رابطه9911نی، نسرين؛ رزقی شیرسوار. هادی )اردستا

 -ی موردی: کارکنان و اعضای هیئت علمی پرديس ابوريحانسازمانی )مطالعه
 .42-24، 9، 92، مديريت فرهنگ سازمانیدانشگاه تهران(، 

طراحی (. 9919علی ) اصغر؛ رضائیان،فرد، حسن؛ فانی، علیامراللهی بیوکی، ناهید؛ دانايی
-تبیین نقش محوری سرمايه روانشناختی مثبت در سازمان :الگوی بهروزی سازمانی

 .911-29، 5-9، 9، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، های دولتی ايران
(. بررسی رابطه فضیلت سازمانی 9915بهزادی، الهام؛ نعامی، عبدالزهرا؛ بشلیده، کیومرث )

ی، وفاداری سازمانی و بهزيستی معنوی در کارکنان شرکت بهره با رفتار مدنی سازمان
 .599-522، 5، 4، آوردهای روانشناختیمجله دستبرداری نفت و گاز کازرون، 

(. بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با رفتار 9914پرتابیان، اکبر؛ امیری، مهدی )
 .24-22، 9، 9،آموزش پژوهیاخالقی معلمان، 

فصلنامه اخالق ،  هاسازی ارزشمبانی فلسفی و نقد رويکرد شفاف(. 9914)چناری، میهن 
 .9-1، 9، 91، در علوم و فناوری

بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و (. 9919حسن زاده ثمرين، تورج؛ سفیدکار، سپیده )
 .949-922، 22، 59، مطالعات مديريت بهبود و تحول، رفتار شهروندی سازمانی

 یعدالت سازمان ریتأث یبررس(. 9919پور، حسن )ین؛ جعفری، سکینه؛ ضابطدامغانیان، حس
مديريت فرهنگ ی، کار یزندگ تیفیک یگریانجیبا م یسازمان یبر رفتار شهروند

 .222-221، 4، 95، سازمانی
شناسی پژوهش کمّی در روش(. 9912دانايی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛آذر، عادل )

 .اشراقی، تهران -. انتشارات صفارعمديريت: رويکردی جام
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رستمی، رضا؛ محمدی، عبدالمجید؛ نظری، محمد؛ ويسمرادی، اکبر؛ بحرينی، سید صادق 
 یگریانجیبا م یبر عملکرد شغل یکاری زندگ تیفیک ریتاث یبررس(. 9914)

 .991-955، 49، 94، مديريت شهری، شهروندان یروانشناخت یتوانمندساز
(. نفش سالمت سازمانی در پیشرفت تحصیلی در درس 9915دعلی.) رضايی ورمزيار، مرا 

گری احساس کارآمدی، خشنودی شغلی و رفتار شهروند سازمانی شیمی با میانجی
معلمان مدارس متوسطه، پايان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه 

 خوارزمی تهران.
زن ه: مديران زن يا مديران مرد؟، (. رهبران تحول در مدرس9911زين آبادی، حسن رضا )

 .949-992، 5، 1 در توسعه و سیاست)پژوهش زنان(،
نقش فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در (. 9915سادات خشوعی، مهديه )

 .19-11، 5،  52، فرآيند مديريت و توسعه، ایقی حرفهالشجاعت اخ
ختار عاملی فضیلت سازمانی و نقش (. سا9915سادات خشوعی، مهديه ؛ نوری، ابوالقاسم )

-94، 24، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردیرفتار شهروندی سازمانی در آن، 
52. 

 هيرابطه سرما ی(.  بررس9911) نیحس ،تبار یبیحب  ی؛مهد ی،اردکان یافخم  ؛رضا ی،عتيشر
 ،یاسالم یدر پرتو سبك زندگ یسازمان لتیبا فض یاجتماع هيو سرما یروانشناخت

 .2-52 ،54، 99 ،یمطالعات اسالم و روانشناس

(. 9911) مهناز ،زاده هنرمندمهرابی؛ عبدالکاظم ،نیسی ؛عبدالزهرا ،نعامی؛ حسین ،شکرکن
بررسی رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان 

 .9-55، 4و  9، 9 ،مجله علوم تربیتی و روانشناسی ،های اهوازبرخی از کارخانه
(. نقش فضیلت سازمانی مدارس در 9912عابدی کوشکی، سارا؛ زين آبادی، حسن رضا )

رفتار شهروندی سازمانی معلمان: آزمون اثر مستقیم و اثر غیر مستقیم با میانجیگری 
فصلنامه رهبری و مديريت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رضايت شغلی، 

 .941-952،  4، 91ر، گرمسا
بررسی (. 9912آبادی، حسن رضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم )ابدی کوشکی، سارا؛ زينع

های يك سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: يافته نقش فضیلت
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پژوهشی رهیافتی نو در -فصلنامه علمی، پژوهش کمی در مدارس متوسطه شهر کرج
 .912-511، 9، 1، مديريت آموزشی

نقش رفتار شهروند سازمانی گروهی (. 9912سین؛ رجبی فیروزآبادی، آويشن )عباسیان، ح 
، 4، دوفصلنامه علمی پژوهشی مديريت مدرسه، معلمان در اثربخشی مدارس ابتدايی

5 ،959-911. 
. تسهیم شغل: )9911نژاد، علی؛ بد، مهديه؛ ناصر شريعتی، فرزانه ) پور، آرين؛ پیران قلی 

 . 59-99، 94، مجله انجمن ايرانی مطالعات زناندانشور.  های زنانپاسخی به چالش

(. 9919فر، رفعت؛ صفری، حسین؛ جعفری، حسن؛ احدی نژاد، بهمن؛ ترکا، مهديه )محبی 
های ی رفتار شهروند سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستانرابطه

 .121-122، 2، 1، مديريت اطالعات سالمتآموزشی و درمانی قزوين، 
 .2-49، 921،نشريه تدبیر(. مديريت تعادل کار و زندگی، 9912مدنی، حسین) 
بیگی، رضا؛ موسی خانی، مرتضی؛ دانشفرد، کرم اهلل؛ دالور، علی؛ همراهی، مهرداد نجف 

های دولتی طراحی الگوی مطلوب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی در سازمان(. 9919)
 . 42-22، 54 ،2، های مديريت عمومیپژوهش، ايران

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ( 9919نعیمی، گیتا؛ نظری، علی محمد؛ ثنايی ذاکر، باقر ) 
اوره شغلی مش  .خانواده با عملکرد شغلی کارکنان مرد متأهل -کاری و تعارض کار

  .22-25، 91، 4نی، و سازما
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