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های هیجانی یک فرد یه شد. طبق این نظریه پاسخست که توسط ویس و کرپانزانو ارای اشناخترواننظریه رویدادهای عاطفی یک مدل  چکیده:

کند. هدف از انجام پژوهش حاضر آزمون این نظریه از طریق ای نگرشها و رفتار بعدی وی را تعیین میگسترده طوربهبه رویدادهای محیط کار، 

 کارکنان از نفر 010 تعدادخانواده با رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق ُخلق مثبت و خشنودی شغلی است.  -سازی کاریغنبررسی رابطه 

مقیاس عاطفه مثبت و (، FWES)خانواده  –سازی کاریغنها مقیاس آوری دادهکردند. برای جمع شرکت شپژوه این در حفاری ملی شرکت

 نتایج. قرار گرفت کنندگانشرکت( در اختیار OCBS) و مقیاس رفتار شهروندی سازمانی (JSQ(، مقیاس خشنودی شغلی )PANAS) منفی

ی سازمانی از طریق خُلق مثبت و خشنودی شغلی رابطه رفتار شهروندکار با  -نواده سازی خایغنخانواده و  -سازی کار یغننشان دادند که 

اطالعات مثبت  مثابهبههای رویدادهای عاطفی و ُخلق ها با توجه به نظریهکند. یافتهها نظریه رویدادهای عاطفی را تایید میدارند. این یافته

تارهای امل سازمانی مهم مانند خُلق مثبت، خشنودی شغلی و میزان مشارکت در رفهای پژوهش نشان داد که برخی عویافته .شدندتبیین 

 پذیرد.اثیر میت و از شرایط خانوادگی فرد نیز تاثر از شرایط موجود در شغل نیسشهروندی سازمانی، تنها مت

 خانواده، خُلق مثبت، خشنودی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی –سازی کار یغن های کلیدی:واژه

 
Abstract: The Affective Events Theory (AET) is a psychological model that was developed by Weiss and 

Cropanzano. According to this theory, a person's emotional responses to events in the workplace will increasingly 

determine his or her future attitudes and behavior. The purpose of this study was to examine this theory by exploring 

the relationship between work-family enrichment and organizational citizenship behavior through job satisfaction and 

positive mood. Two hundred and seventy employees of National Iranian Drilling Company participated in this study. 

For data collection, participants completed the Work-to-Family Enrichment Scale (WFES), the Positive and Negative 

Affect Scale (PANAS), the Job Satisfaction Questionnaire (JSQ) and the Organizational Citizenship Behavior Scale 

(OCBS). Results indicated that work-family enrichment and family-work enrichment significantly correlated with 

organizational citizenship behavior through positive mood and job satisfaction. These results confirm the Affective 

Events Theory. The findings have been discussed based on mood as information and Affective Events Theories. The 

findings also indicated that some important organizational factors such as positive mood, job satisfaction and 

organizational citizenship behaviors are not only under influence of job conditions, but are influenced by family 

circumstances. 
Keywords: work-family enrichment, positive mood, job satisfaction, organizational citizenship behavior 
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 مقدمه

در اصل مدلی است که  9یعاطفرویدادهای نظریه 

 برای تبیین(، 9111) 0کروپانزانوتوسط ویس و 

در رابطه رویدادهای محیط کار  3یاواسطهی هامکانیسم

و  5این نظریه نقش هیجانات. است 0با عملکرد شغلی

 را در رابطه میان تجربیات یک فرد و 1ی ارزشیهاقضاوت

 

در قلب این نظریه، . کندن میتبییرفتار بعدی وی 

ی هاپاسخ کندبیان میوجود دارد که  یاشدهقضیه اثبات 

 طوربهعاطفی یک فرد به رویدادهای محیط کار، 

 دنکنمیو رفتار بعدی وی را تعیین  هانگرش یاگسترده

 9این مفهوم در شکل  .(کورت و بهلیمک)به نقل از یانگ

 .نشان داده شده است

 

 

 
 در پیوند میان رویدادهای محیط کار و رفتار هاعواطف و نگرش ایواسطهنقش  .9شکل 

 
عاطفی  1یهاپاسخ 5نقش 0بر 3عاطفی0رویدادهای 9نظریه

طبق این . کندمیکید ای کاری تهانگرش یریگشکلدر 

نظریه نگرش نوعی قضاوت شناختی و ارزشی مبتنی بر 

را  1دی شغلیویژه، خشنو طوربهاین نظریه . احساسات است

عاطفی فرد  خُلقاز حالت یا  ت گرفتهانش ینگرش عنوانبه

و  رویدادهای محیط کارطبق این نظریه، . شناخته است

 خُلقاز طریق فرآیندی که در آن  هاانباشتگی این رویداد

، منجر به های مثبت شغلی واسطه هستند،مثبت و نگرش

ویدادهای ر ینترمهمیکی از . شودمیافزایش عملکرد شغلی 

)کارلسون،  است 8خانواده - کار سازییغنمثبت محیط کار 

توسط  سازییغن (.0099کاکمار، زیونوسکا و فرگوسن، 

: است هتعریف شد گونهینا( 0001گرین هاوس و پاول )

در  1ای که تجربیات در یک نقش، کیفیت زندگیگستره»

. «بخشدمیرا بهبود خانواده(  -)مثال کار نقش دیگر 

دانیم در زندگی هر فرد بالغ دو حوزه بسیار میکه  گونهانهم

                                         
1. affective events theory 

2. Weiss, H. M., & Croponzano, R. 

3. mediating mechanisms 

4. job performance 

5. emotion 

6. evaluative judgment 

7. job satisfaction 

8. work–family enrichment 

9. quality of life 

شود: میصرف  هانود دارد که عمده عمر هر فرد در آمهم وج

خانواده طبق  –کار  سازییغنحوزه کار و حوزه خانواده؛ و 

ای است که این دو بخش مهم از زندگی افراد را تعریف، سازه

بخشد و باعث میاز طریق پیوندی مثبت و ثمربخش، بهبود 

مان و ) شودمیافزایش کیفیت زندگی کاری و خانوادگی 

توان میطبق نظریه رویدادهای عاطفی  .(0095، همکاران

رویداد  عنوانبهخانواده  - کار سازییغناستدالل کرد که 

خود منجر به آثار و پیامدهای مثبت بیشماری محیط کار 

یجاد حس مثبت، ا خُلقافزایش آرامش و  انندشود ممی

و افزایش عملکرد و کارایی افراد؛ اما به دلیل جدید و  رضایت

، اطالعات بسیار اندکی درباره نوع سازییغننسبی بودن سازه 

ارایه و مقدار ارتباط این متغیر با دیگر متغیرها، پیامدهای 

کارلسون و ) ر دسترس استو سایر پیامدهای ممکن د شده

دگاه، خجسته مهر، ین دیدر حمایت از ا. (0099همکاران، 

گزارش دادند که بین نیز ( 9310نیا )پارسی و شیرالی

 تبادالت زناشویی و هیجانات مثبت رابطه وجود دارد.

و عملکرد  سازییغنیی درباره رابطه هاپژوهش ازاینیشپ

کم و غیر قاطع  آمدهدستبهانجام شده است اما نتایج تجربی 

، ارتباط مستقیم میان برای مثال در دو مطالعه. ندبود

رابطه مستقیم  کدامیچهشد اما  بررسیو عملکرد  سازییغن

؛ وایت و 0001، گرایوز، اهلت و رادرمن) ندداشتمعناداری ن

( 0001) و همکاران ؛ از سوی دیگر، گرایوز(0001کارلسون، 
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و عملکرد با  سازییغنن بییک ارتباط غیرمستقیم معنادار 

تند؛ همچنین را مشخص ساخ فشار شغلی اینقش واسطه

معنادار  یرمستقیمغ( یک ارتباط 0099) کارلسون و همکاران

نقش  ، باشغلی خانواده و عملکرد -کار  سازییغن بین

 .دگزارش کردن و خشنودی شغلی، 9مثبت خُلق ایواسطه

 شودمی بینییشپ صورت گرفته توجه به مطالعاتبا 

از رویدادهای محیط  یکی عنوانبهخانواده  –کار  سازییغن

هیجانات( مثبت در فرد ) ی عاطفیهاکار، باعث ایجاد پاسخ

از تجربیاتش در محیط کار  دنارمشود زیرا زمانی که یک ک

 کندمیبرد و این لذت را به محیط خانواده منتقل میلذت 

خانواده(، به احتمال زیاد این  -کار  سازییغنتجربه رویداد )

تکرار این . کندمیثبت را تجربه فرد یک حالت احساسی م

منجر به  (خانواده –کار  سازییغنتجربه مجدد ) رویداد

مثبت در فرد  خُلقایجاد  یجهدرنتانباشتگی هیجانات مثبت و 

 یریگشکلخود منجر به  نوبهبهمثبت هم  خُلقاین . شودمی

خشنودی شغلی  هانآ ینترمهم ازجملهکه ) ی مثبتهانگرش

از  هارا طبق نظریه رویدادهای عاطفی نگرششود زیمی (است

 به خُلقنظریه  از طرف دیگر،. گیرندمیت ااحساسات نش

همسو و سازگار با نظریه رویدادهای عاطفی  0اطالعات مثابه

-حمایت می هاشریات و نگخُلقاست و از رابطه ممکن میان 

یات، اطالعاتی در مورد محیط خُلقطبق این نظریه . کند

ثیر اآیندهای شناختی و رفتار را تحت تکنند که فرمیفراهم 

برای مثال احساسات . (0003 اسچوارز و کلر،) دهدمیقرار 

منفی بر  طوربهشوند، میمنفی که در طول روز تجربه 

 خُلق کهیدرحالگذارند؛ میخشنودی شغلی در پایان روز اثر 

همه چیز  کهیناکند مبنی بر می فراهم یمهم میعالمثبت، 

 استاست و محیط عاری از مشکالت  راهروبهخوب و 

تحقیقات تجربی مهم و . (9310اعراب شیبانی،  پور وعلی)

در کار بر خشنودی  خُلققابل توجهی از این نظریه و اثرات 

؛ ایالیز، ویلسون 0000ایالیز و جاج، ) اندکردهشغلی حمایت 

لر ؛ ه0005نیکالس و درمن، ؛ 0000؛ فیشر، 0001و واگنر، 

ها پیشایندهایی نگرش از سوی دیگر. (0005و واتسون، 

هستند برای گرایش به انواع خاصی از رفتار یا عملکرد؛ 

ی هابنابراین به احتمال زیاد فرد کارکن مطابق این نگرش

پردازد که منجر میکند و به رفتارهایی میمثبت خود عمل 

د که شومیو هم کیفی( میهم از لحاظ ک) به عملکرد بهتر

بیشاف، ) است 3رفتار شهروندی سازمانی هاآن ینترمهمیکی از 

را به  میاین روند مفهو 0شکل . (0091فریس،  هاچوارتر و

 دهد:میسادگی نمایش 

 

 

 
 خانواده و رفتار شهروندی سازمانی –کار  سازییغنمثبت و خشنودی شغلی در پیوند میان  خُلق ایواسطهنقش  .0شکل 

 

از نظریه رویدادهای عاطفی، یک  0با استفاده 9قعدروا

 رویدادهامطابق با آن که طراحی شد مدل چهار بخشی 

خانواده را  – سازی کارکارکن غنییک  مدت زمانی که)

انباشتگی هیجانات مثبت در ) کند(، احساساتمیتجربه 

رفتار ) خشنودی شغلی( و رفتار) ارتباط با کار(، نگرش

بنا بر آنچه . دهدمیرا با یکدیگر پیوند  شهروندی سازمانی(

                                         
1. positive mood 

2. mood as information theory 

تقریر شد، سعی بر این است مدل فوق  3در این نوشته تاکنون

 که گمانی بخردانه بر مبنای نظریه رویدادهای عاطفی

(AET است، آزمون )واده و خان –کار  سازییغنرابطه  د؛شو

مثبت و خشنودی  خُلقی رفتار شهروندی سازمانی با واسطه

  .دشول و تعیین شغلی تحلی

های داف پژوهش، مالحظات نظری و یافتهبا توجه به اه

های پژوهش حاضر به این شرح پژوهشی موجود، فرضیه

                                         
3. organizational citizenship behavior   
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 یرمستقیمغ طوربهخانواده  -کار  سازییغن (9 آزمون شدند:

 ایواسطهبا رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش 

ثبت دارد و مثبت و خشنودی شغلی رابطه م خُلقای زنجیره

با رفتار  یرمستقیمغ طوربهکار  -خانواده  سازییغن (0

 خُلقای ی زنجیرهاواسطهشهروندی سازمانی با توجه به نقش 

 .مثبت و خشنودی شغلی رابطه مثبت دارد

 

 روش

 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

 برای. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است

 ها از روشارایه شده و تحلیل داده یمآزمون مدل مفهو

جامعه آماری . استفاده شد 9آماری مدل معادالت ساختاری

ند بوددر این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت ملی حفاری اهواز 

از  و ددر این شرکت مشغول به کار بودن 9310که در سال 

 ایتصادفی طبقه یریگنمونه صورتبهنفر  300بین آنها 

کامل ابزار  طوربهنفر  010 از این تعدادانتخاب شدند. 

از انجام پژوهش و تکمیل پژوهش را تکمیل کردند. پیش 

 کنندگانشرکتها، موضوع و هدف پژوهش برای پرسشنامه

به  در پژوهش کنندگانشرکتتشریح شد. سپس در ادامه، 

مقیاس ، (FWES) 0خانواده –کار  سازییغن مقیاستکمیل 

 0مقیاس خشنودی شغلی، (PANAS) 3عاطفه مثبت و منفی

(JSQ)  5و مقیاس رفتار شهروندی سازمانیبریفیلد و روث 

(OCBS) .در پژوهش حاضر  کنندهشرکت 010از  پرداختند

عالوه بر این . بودند میرس %00 و متاهل %83مرد،  80%

سن و سابقه شغلی  استاندارد،انحراف میانگین و 

 .بود 95/1و  51/90 ،58/1، 90/31به ترتیب  کنندگانشرکت

 

 شسنج بزارا

 مقیاس .(FWES) خانواده –کار  سازییغنمقیاس 

، کارلسون، کاکمار، وین و گرزیویکز) خانواده -سازی کار غنی

 1) خانواده -سازی کار مقیاس غنیزیر( دارای دو 0001

                                         
1. structural equation model 

2. Family-to-Work Enrichment Scale (FWES) 

3. Positive And Negative Affect Schedule scale 

(PANAS) 

4. Job Satisfaction Questionnaire (JSQ) 

5. Organizational Citizenship Behaviors Scale 

(OCBS) 

 

ی هاماده. ماده( است 1) کار -خانواده  سازییغنماده( و 

( تا 5) از کامال موافقم یادرجه 5طیف لیکرت روی مقیاس 

ضریب آلفای  .دنشومی یگذارنمره(، 9) کامال مخالفم

 10/0و  10/0مقیاس به ترتیب زیربرای دو  نیز 1کرونباخ

همچنین . (0099، ارلسون و همکارانک) گزارش شده است

( این پرسشنامه را از لحاظ 0001) و همکاران کارلسون

ساختار  ییرناپذیریتغاطمینان،  کفایت محتوا، ابعاد، قابلیت

با کار و خانواده مورد  و ارتباط 8و واگرا 1همگرا واییعاملی، ر

 کامال آن را 1ارزیابی قرار دادند و در نهایت روایی و پایایی

پایایی ضریب در پژوهش حاضر نیز . دکردنمطلوب گزارش 

مقیاس زیربرای این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 

 سازییغن مقیاسزیرو برای  81/0خانواده  -کار  سازییغن

 .آمد به دست 10/0کار -خانواده 

. (PANAS) برنامه عاطفه مثبت و منفیمقیاس 

)واتسون،  عاطفه مثبت و منفیبرنامه مثبت با مقیاس  خُلق

با طیف  این مقیاس. سنجیده شد (9188کالرک و تلجن، 

(، 9) امال مخالفم( تا ک5) از کامال موافقم یادرجه 5لیکرت 

هیجانات و  ،مثبت خُلق االتوس. مورد استفاده قرار گرفت

کنند و هر یک درون یک احساسات مختلفی را توصیف می

بندی مقیاس عاطفه مثبت و یا یک مقیاس عاطفه منفی گروه

االت را بر روی یک وکنندگان تمام سمشارکت. شوندمی

در این طیف  .دهندای لیکرت پاسخ میمقیاس پنج درجه

( بیانگر 5) دهنده عدم تجربه هیجان و عدد( نشان9) عدد

برای هر آزمودنی نمره کلی . استتجربه بسیار زیاد هیجان 

کننده در هر یک عاطفه مثبت از طریق جمع نمرات مشارکت

، زدهیجانهمند، عالقه) گر هیجانات مثبتاز ده صفت توصیف

، مصمم، متوجه، ذوقوشخنیرومند، مشتاق، سربلند، هوشیار، 

ی هااز ویژگی مثبت خُلقمقیاس . آیدمیفعال( به دست 

 خُلقپایایی آزمون برای . سنجی برخوردار استمطلوب روان

ارش شده گز 18/0 یاهفته 8بازآزمایی با فاصله  مثبت، از راه

و  کارلسون) گزارش شده است 10/0آلفای کرونباخ نیز . است

به  قیاسمش حاضر نیز پایایی این در پژوه. (0099، همکاران

 واتسون و همکاران. آمد به دست 80/0روش آلفای کرونباخ 

همبستگی مقیاس روایی این مقیاس را از طریق  (9188)

                                         
6. Cronbach's alpha coefficients 

7. convergent validity 

8. divergent validity 

9. reliability 
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و با مقیاس  -31/0 9مثبت با مقیاس افسردگی بک خُلق

و  نتایج مطالعه شکری. گزارش دادند -35/0 0اضطراب آشکار

که در بین دانشجویان ایرانی و  ( نشان داد9388) همکاران

و تحلیل عامل  3سوئدی، نتایج تحلیل عامل اکتشافی

 های مطالعه واتسون و همکاران، همسو با یافته0تاییدی

. حمایت کرد مثبت خُلقمقیاس  یدوعامل( از ساختار 9188)

های عاطفه ضرایب آلفای کرانباخ برای مقیاس در نمونه ایرانی

و در نمونه  11/0و  80/0برابر با  مثبت و منفی به ترتیب

و در هر دو نمونه  11/0و  11/0سوئدی به ترتیب برابر با 

 .به دست آمد 89/0و  18/0کلی به ترتیب برابر با  طوربه

 پرسشنامه. (JSQ) خشنودی شغلی پرسشنامه

؛ به نقل از هاشمی 9159، 5خشنودی شغلی )بریفیلد و روث

( 9381، حقیقی ییالق وشهنی  نیسی، شکرکن، ،شیخ شبانی

ای است که خشنودی شغلی کارکنان ماده 5 پرسشنامهیک 

( تا کامال 5) از کامال موافقم یادرجه 5طیف لیکرت  دررا 

( از 9381) شبانی یخش یهاشم. سنجدی(، م9) مخالفم

 یاماده 98با مقیاس  پرسشنامهردن این طریق همبسته ک

 ،برانیک ،اسمیت، آیرونسون ؛JIG) 1کلی طوربهشغل 

و پایایی  10/0این مقیاس را  واییر، (9181 ،گیبسون و پل

در پژوهش حاضر نیز پایایی . گزارش کرده است 1/0آن را 

 .آمد به دست 80/0 این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ

مقیاس . (OCBS) شهروندی سازمانیمقیاس رفتار 

؛ به نقل از 0000، 1رفتار شهروندی سازمانی )لی و آلن

(، برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی 9310ظهیری، 

در این پژوهش رفتار شهروندی  شد.استفاده  کنندگانشرکت

سازمانی در دو مقوله مورد بررسی قرار گرفت: رفتار 

( و رفتار شهروندی I-OCB) 8شهروندی سازمانی فرد محور

 91این پرسشنامه شامل . (O-OCB) 1سازمانی سازمان محور

                                         
1. Beck Depression Inventory (BDI) 

2. Manifest Anxiety Scale (MAS) 

3. exploratory factor analysis 

4. confirmatory factor analysis 

5. Brayfield, A., & Rothe, H. 

6. Job In General scale (JIG) 

7. Lee, k., & Allen, N. 

8. Organizational Citizenship Behavior–Individual 

(OCB-I) 

9. Organizational Citizenship Behavior– Organization 

(OCB-O) 

 8ماده رفتار شهروندی معطوف به سازمان و  8که  استماده 

. نمایدمی یریگاندازهماده رفتار شهروندی معطوف به فرد را 

این مقیاس . آیدمی به دستماده  91نمره کل فرد از جمع 

از  یادرجه 5لیکرت  یفدر ط ارفتار شهروندی سازمانی ر

 لی و آلن. سنجدی(، م9) ( تا کامال مخالفم5) کامال موافقم

 ( پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ برای0000)

رای رفتار و ب 11/0رفتار شهروندی معطوف به سازمان 

به نقل از ) انددادهگزارش  83/0شهروندی معطوف به فرد 

پژوهش حاضر نیز پایایی این پرسشنامه  در. (9310ظهیری، 

برای محاسبه . آمد به دست 80/0به روش آلفای کرونباخ 

 این پرسشنامه طی تحقیقی، سالسل، کامکار و گلپرور واییر

 ( پرسشنامه حاضر را با پرسشنامه هوش سازمانی9388)

روایی  دهندهنشانهمبسته کردند که  (0003) 90آلبرخت

عالوه . (> r = ،09/0 p 0 /31) ه بودقابل قبول این پرسشنام

از طریق  این پرسشنامه را روایی(، 9310) بر این سوادکوهی

نتایج حاصل نشان داد که . ییدی سنجیداتحلیل عوامل ت

بار عاملی معناداری بر عوامل خود داشتند که  هاماده یتمام

ش حاضر در پژوه. استحاکی از روایی مطلوب این مقیاس 

ییدی برای بررسی روایی این الیل عوامل تنیز از روش تح

گی حاکی از ی برازندهاپرسشنامه استفاده شد که شاخص

 .روایی مناسب آن بودند

 هایافته
و  استاندارد انحراف میانگین و های توصیفی شاملیافته 

 0و  9در جدول  پژوهشمیان متغیرهای  یهمبستگضرایب 

 .اندشده درج

                                         
10. Albrecht, k. 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=1136
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 9جدول 

 متغیرهای پژوهش استانداردراف انح و میانگین
 M SD متغیر

 35/0 11/98 خانواده -کار  سازییغن

 10/3 38/95 کار -خانواده  سازییغن

 89/3 01/98 مثبت خُلق

 95/0 85/93 خشنودی شغلی

 90/0 01/03 رفتار شهروندی سازمانی

 
های تمام همبستگی 0به مندرجات جدول  با توجه

 -ار ــک سازییغنه ــرابط زجبه، دهـش بهــمحاس

دار است.ه با رفتار شهروندی سازمانی معناخانواد 

 
 0جدول 

 متغیرهای پژوهش بینضرایب همبستگی 
 5 4 3 2 1 متغیر

     - خانواده -کار  سازییغن -9

    - 551/0** کار -خانواده  سازییغن -0

   - 030/0** 908/0* مثبت خُلق -3

  - 039/0** 951/0** 010/0** خشنودی شغلی -0

 - 011/0** 918/0** 939/0* 098/0 رفتار شهروندی سازمانی -5

 
متغیر  0پیشنهادی حاضر در مجموع متشکل از  مدل

متغیر  عنوانبهخانواده  - کار سازییغناست که متغیر 
 عنوانبهمثبت و خشنودی شغلی  خُلقپیشایند، متغیرهای 

پیامد  عنوانبهوندی سازمانی و رفتار شهر ایواسطهمتغیر 
پیش از بررسی ضرایب ساختاری، . گیرندمورد بررسی قرار می

 3جدول . اصلی مورد بررسی قرار گرفت مدلبرازندگی 
پیشنهادی پژوهش حاضر را  مدلهای برازش دو شاخص

دهند که مدل نشان می 3مندرجات جدول . دهدنشان می
. هاسترازنده دادههای برازندگی، بشاخص بر اساساولیه 

های برازندگی همچون مقادیر شاخص مقادیر برخی شاخص
 0شدهیلتعد(، شاخص نیکویی برازش GFI) 9نیکویی برازش

(AGFIشاخص برازندگی هنجار شده ،)3 (NFI شاخص ،)

                                         
1. Goodness of Fit Index (GFI) 

2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

3. Normalized Fit Index (NFI) 

 5و شاخص برازندگی افزایشی (CFI) 0برازندگی تطبیقی
(IFI ،)با  مدل پیشنهادی قبول قابلبرازش  دهندهنشان

 1مجذورات خطاها هستند و شاخص جذر میانگین داده
(RMSEAنشان داد که الگو با داده )ها برازش مناسب دارد .

الف و ب( نگاره مدل تحقیق را به همراه ) 3شماره  شکل
 .دهدمیضرایب مسیر نشان 

                                         
4. Comparative Fit Index (CFI) 

5. Incremental Fit Index (IFI) 

6. Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) 
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 3جدول 

 پیشنهادی مدلهای برازندگی شاخص 

 

 
 

 الف: نمودار باال، ب: نمودار پایین() ضرایب مسیرپژوهش حاضر به همراه  مدل .3شکل 

 

ضرایب مسیر همراه با سطح  0مندرجات جدول 

های پژوهش با توجه به یافته .دهدمیداری آنها را نشان نامع

دهد نشان می 0گونه که جدول همان .اندشدهدو فرضیه تایید 

دار نهایی معنا مدلهمه ضرایب مسیرهای مستقیم در 

. هستند

 
 0جدول 

 پژوهش حاضر مدلمسیرها و ضرایب استاندارد آنها در  
 پیشنهادی مدل مسیر 

β P< 

ف
ر ال

ودا
نم

 

 05/0 99/0 مثبت خُلقخانواده به  -سازی کار غنی

 05/0 09/0 مثبت به خشنودی شغلی خُلق

 05/0 03/0 خشنودی شغلی به رفتار شهروندی سازمانی

 05/0 98/0 خانواده به خشنودی شغلی –سازی کار غنی

 05/0 90/0 مثبت به رفتار شهروندی سازمانی خُلق

ب
ار 

ود
نم

 

 05/0 00/0 مثبت خُلقخانواده به  -سازی کار غنی

 05/0 00/0 مثبت به خشنودی شغلی خُلق

 05/0 03/0 خشنودی شغلی به رفتار شهروندی سازمانی

 05/0 98/0 شغلی خانواده به خشنودی –سازی کار غنی

 05/0 98/0 مثبت به رفتار شهروندی سازمانی خُلق

 

 df  برازندگی مدل شاخص
 

GFI AGFI IFI CFI RMSEA 

 >08/0 >10/0 >10/0 >10/0 >10/0 و کمتر 0 - - قبوللقابحداقل مقدار 

 03/0 11/0 18/0 11/0 11/0 580/0 9 580/0 خانواده -سازی کارغنی مدل

 001/0 11/0 11/0 15/0 11/0 105/9 9 105/9 کار -سازی خانواده غنی مدل
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بوت ای از روش داری روابط واسطهابرای تعیین معن

بوت  نتایج حاصل از 5جدول . استفاده شده است 9استراپ

. دهدکلی نشان می صورتبهاستراپ مسیرهای غیرمستقیم را 

فتن صفر در حاکی از قرار نگر 5های اطمینان جدول فاصله

داری کلی معنا مسیرهای غیرمستقیم وهمه  فاصله اطمینان

 .ستا هامسیر همه این

. 
5جدول   

ایمسیرهای واسطهآزمون بوت استرپ برای  آزمون نتایج   

 دارییمعن مقدار مسیر
P< 

 خطای

 استاندارد

 55/0سطح اطمینان 

 حد باال حد پایین

 00/0 98/0 005/0 05/0 09/0 خشنودی شغلی ←مثبت ُخلق ←خانواده  -سازی کارغنی

 08/0 00/0 030/0 05/0 05/0 خشنودی شغلی ←مثبت خُلق ←کار -سازی خانوادهغنی

رفتار  ←خشنودی شغلی ←مثبت خُلق ←خانواده  -سازی کار غنی

 شهروندی سازمانی
39/0 05/0 009/0 05/0 33/0 

رفتار  ←غلیخشنودی ش ←مثبت خُلق ←کار  -سازی خانواده غنی

 شهروندی سازمانی
91/0 05/0 000/0 91/0 00/0 

 

 بحث

آزمون نظریه رویدادهای پژوهش حاضر از انجام  9هدف

خانواده با  –کار  سازییغنبررسی رابطه  از طریقعاطفی 

مثبت و خشنودی  خُلقشهروندی سازمانی از طریق  رفتار

نتیجه . بود کارکنان شرکت ملی حفاری اهوازدر  شغلی

این . یید کردارا ت تحقیق هایفرضیه هاداده لیوتحلهیتجز

 –کار  یسازیغند که هر دو سوی نکنمطرح می هافرضیه

کار(  -خانواده  یسازیغنخانواده و  -کار  یسازیغن) خانواده

مثبت و خشنودی  خُلق یارهیزنجی واسطهاز طریق دو 

به . دارندشغلی، بر رفتار شهروندی سازمانی اثر غیرمستقیم 

مثبت افراد،  خُلقخانواده بر  –کار  یسازیغناین معنی که 

و افزایش  هامثبت بر خشنودی شغلی آن خُلقافزایش 

در رفتار شهروندی  هاخشنودی شغلی بر افزایش مشارکت آن

کار  سازییغنطبق نتایج این پژوهش . اردگذسازمانی اثر می

ک متغیر ی انعنوبهمثبت  خُلقخانواده تنها از طریق  –

یک متغیر نگرشی روی  عنوانبهعاطفی و خشنودی شغلی 

همچنین، رابطه . رفتار شهروندی سازمانی تاثیر دارد

خانواده با خشنودی شغلی و  –کار  سازییغنغیرمستقیم 

مثبت با رفتار شهروندی سازمانی  خُلقرابطه غیرمستقیم 

یگر در د. دار بوداشاخصی از عملکرد شغلی معن عنوانبه

 –کار  سازییغنارتباط مستقیم  تاکنونهایی که پژوهش

                                         
1. Bootstrap  

نیز هیچ  اندکردهخانواده با رفتار شهروندی سازمانی را بررسی 

خانواده و  - کار سازییغنداری بین عناارتباط مستقیم م

؛ 0001، و همکاران گرایوز) نیامده است به دستعملکرد 

( نیز 0001) و همکاران گرایوز. (0001وایت و کارلسون، 

و عملکرد شغلی از طریق فشار  سازییغنگزارش دادند بین 

های تحقیقات ها با یافتهیافتهاین . شغلی رابطه وجود دارد

های رویداد نظریهی هاقبلی همسو و هماهنگ است و با گزاره

نظریه گفته شد  قبالکه  طورهمان. همخوانی دارد عاطفی

ی ارزشی را در هااوتنقش هیجانات و قض رویدادهای عاطفی

 تبیینرابطه میان تجربیات یک فرد و رفتار بعدی وی 

وجود دارد  یاشدهدر قلب این نظریه، قضیه اثبات . دکنمی

ی عاطفی یک فرد به رویدادهای هاپاسخ داردبیان میکه 

و رفتار بعدی وی را  هانگرش یاگسترده طوربهمحیط کار، 

طبق نتایج این . (0099ان، کارلسون و همکار) کندمیتعیین 

کار  سازییغنمثبت فرد که پاسخی به رویداد  خُلقپژوهش 

ارد و این گذ، بر خشنودی شغلی فرد اثر میستخانواده ا –

ثیر در میزان مشارکت فرد در رفتارهای شهروندی سازمانی ات

برای مثال، در شرایطی که شغل فرد . دارد کنندهیینتعنقش 

برخوردار است وی در موارد  سازیینغاز سطح باالیی از 

شغل خود مثبت است و بیشتر از  خُلقبیشتری دارای 

ی کند و به احتمال بیشتری در رفتارهایاحساس رضایت می

 جوید و در کل کیفیتنظیر کمک به همکاران مشارکت می

مشابه همین . یابدزندگی کاری و خانوادگی وی ارتقا می
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خانواده یعنی  –کار  زیسایغنفرآیند برای نوع دوم 

 .کار نیز صحت دارد -خانواده  سازییغن

بین کارکنان شرکت  در پژوهش این اینکه به توجه با

 کنندگانشرکت اکثر و ه استشد انجام ملی حفاری اهواز

 به آن نتایج تعمیم در لذا اند،بوده درصد( 80) مرد پژوهش

های یافته. باید احتیاط کرد هاسازمان سایر و کارکنان زن

سازمانی  عواملکه برخی پژوهش نشانگر این حقیقت است 

خشنودی شغلی وی و میزان  مثبت فرد، خُلقمهم مانند 

ثر از امشارکت او در رفتارهای شهروندی سازمانی، تنها مت

 نیزشرایط موجود در شغل نیست و از شرایط خانوادگی فرد 

و نیز بررسی پذیرد؛ بنابراین در اقدامات سازمانی ثیر میات

نیز توجه  خانواده - رابطه کارعلل رفتار کارکنان باید به 

 ایواسطهاز اثر  آمدهدستبهنتایج ، همچنین مطابق نمود

جهت افزایش شود مثبت و خشنودی شغلی پیشنهاد می خُلق

های آموزشی برگزار ثبت دورهم خُلقخشنودی شغلی و ایجاد 

اطفه مثبت و خشنودی ع یکنندهتعیینمطابق با نقش . دشو

شود شغلی در بروز رفتار شهروندی سازمانی پیشنهاد می

 به عنوان شود؛ اتخاذجهت باال بردن عاطفه مثبت تدابیری 

ها و ا مشارکت دادن کارکنان در برنامهب توانمی مثال احتماال

تصمیمات سازمانی، موجب باال رفتن و ایجاد عاطفه مثبت در 

کند در یک احساس  که ن زمانید، زیرا کارکشکارکنان 

جایی که  عنوانبهتصمیم مهم نقش داشته است، سازمان را 

تعهد  جهیدرنت ،کندیمقلمداد  متعلق به خودش است

نسبت به آن  یترمثبتکند و احساس میبیشتری پیدا 

ر شهروندی سازمانی سوق پیدا رفتا یسوبهو  د داشتخواه

ریزان ود مدیران و برنامهشپیشنهاد می براین اساس،. ندکمی

سازمان به این نکته در تصمیمات سازمانی توجه داشته 

 .باشند
 

 

 منابع
(. نقش 9310مهر، ر.، پارسی، ا. و شیرالی نیا، خ. )خجسته

هیجان مثبت در رابطه بین هیجان منفی و  کنندهلیتعد

مجله روانشناسی تبادالت زناشویی مخرب در زنان. 
 .01-58، 9خانواده، 

رابطه هوش (. 9388م. )گل پرور، م.، و  سالسل، م.، کامکار

سازمانی و مؤلفه های آن با رفتارهای شهروندی سازمانی 

دانش و مجله . کارکنان شرکت احیاء گستران اسپادان
 .01-31، 00، پژوهش در روانشناسی کاربردی

رابطه استرس شغلی با رفتارهای (. 9310سوادکوهی، سحر )
نزاکتی در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی با بی

شناختی روان هاییهسرماکنندگی توجه به نقش تعدیل
ی نامه. پایاندر یک شرکت صنعتی در شهر اهواز

کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه 

 شهید چمران اهواز.

، ح ر.، غنایی، ز. و طرخان، آبادیینزور، پ.، شکری، ا. ، کدی

های (. روابط بین روان رنجورخویی، سبک9388) ر.

ها به تنشگرهای مقابله، تنشگرهای تحصیلی، واکنش

مجله تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانشجویان. 
 .31-53 ،9، یشناسروان

زمودن الگویی از برخی طراحی و آ(. 9310) ظهیری، آ.
پیشآیندها و پیامدهای رهبری اخالقی در کارکنان 

. پایان نامه برداری نفت و گاز کارونشرکت بهره

کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه 

 شهید چمران اهواز. 

(. رابطه امیدواری و 9310پور، ا.، و اعراب شیبانی، خ. )علی

 یهاپژوهشفصلنامه لی معلمان. شادکامی با رضایت شغ
 .18-15 ،1 ،یشناخترواننوین 

شهنی  .، نیسی، ع .، شکرکن، ح .، هاشمی شیخ شبانی، س. ا

ده، (. بررسی روابط سا9381) .حقیقی، ج .، وییالق، م

چندگانه و تعاملی متغیرهای مهم محیطی، نگرشی، 

شخصیتی و عاطفی با رفتارهای نابارور در محیط کار در 

مجله علوم تربیتی و کارکنان یک شرکت صنعتی. 
 .53-80، 95، روانشناسی

 ،بررسی روابط ساده(. 9381) شبانی، س. ا. یخش یهاشم
 ،مهم محیطی، نگرشی متغیرهای چندگانه و تعاملی
در محیط کار در  ناباروربا رفتارهای  شخصیتی و عاطفی

 نامهیانپا. جنوب یزخنفتکارکنان شرکت ملی مناطق 

 دکتری روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
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