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 چکیده

ی سازمان با کارکنان متبوعشان بکار گرفته  تر رابطه جهت تبیین دقیق شناختی روانمفهوم قرارداد 
این مفهوم عبارت است از مجموعه باورهایی در خصوص اینکه کارکنان و سازمان چه شود.  می

رضایت از این قراردادها . نمایند دریافت می چیزی به یکدیگر ارائه نموده و چه چیزی از یکدیگر
را  ها و سازماناثرات مثبتی داشته   ها سازمانهای انسانی  ها و رفتارهای سرمایه تواند بر روی نگرش می

در مسیر نیل به اهداف خود توانمند سازد.هدف پژوهش حاضر، پیمایش اثرات رضایت از قراردادهای 
ضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و آرامش روانی اعضای بر تعهد سازمانی، ر شناختی روان

سازی معادالت ساختاری استفاده گردید. در این  رو برای بررسی از مدل هیأت علمی بوده است،از این
آوری شده است.  نفری از میان اعضای هیأت علمی جامعه مورد مطالعه جمع ۵۰۳ای  پژوهش نمونه
ابعاد نگرشی و رفتاری مورد مثبت بر  ریتأث شناختی روانقراردادهای  دهد که رضایت از نتایج نشان می

 نماید. بینی می را پیش ها آنمطالعه داشته و به مقدار معناداری میزان تغییرات در 
، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، شناختی روانقرارداد  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

همکاری افراد باشد، اما  گرچه قراردادهای رسمی آغازگر تعامل فرد و سازمان می 
شود. بارنارد  های سازمانی تنها در قالب قراردادهای رسمی محدود نمی در چارچوب

ی دانش مدیریت، ضمن بیان اهمیت  یکی از نخستین نویسندگان حوزه عنوان به
و اجتماعی، ابعاد  شناختی روانهای  ساختارها و روابط غیررسمی و نیز سایر انگیزاننده

: ۹۵۳۱داند )اسکات،  را باعث همبستگی و تمایل افراد برای انجام کارها می یررسمیغ
توان تنها به ابعاد  امل فرد و سازمان نمی(. بر این اساس جهت فهم بهتر الگوی تع۹۹۰

 2(، کاتر۹۱9۰)1ریسگآری چون نظران صاحباکتفا نمود. بر این مبنا  ها سازمانرسمی 
تعامل میان افراد و سازمان تنها در چارچوب که  معتقدند(۹۱۳۱) 3روسو ( و۹۱۹۱)

ینی را شود، بلکه آنچه این الگوی تعاملی و تعهدات طرف قرارداد رسمی خالصه نمی
 قراردادنماید، ورای قراردادهای رسمی است. این چارچوب تعاملی که به آن  معین می

ی سازمان با کارکنان  تر رابطه جهت تبیین دقیقگردد،  اطالق می 4شناختی روان
عبارت است از مجموعه باورهایی  شناختی روانقرارداد شود.  متبوعشان بکار گرفته می

سازمان چه چیزی به یکدیگر ارائه نموده و چه چیزی از در خصوص اینکه کارکنان و 
الگوها و  شناختی روان. قراردادهای (۵۱۰: ۹۱۱۰،روسونمایند) یکدیگر دریافت می

که بر آن اساس ( ۳۹۵: ۱۰۰۹)روسو، دهد های ذهنی را برای افراد شکل می واره طرح
نمایند. بر این مبنا  افراد انتظارات و حدود تعامل خود با سازمان را تعریف و تحدید می

و نیز  نماید میایجاد  ها سازمانو الگویی که میان افراد و  شناختی رواننوع قراردادهای 
شکست و یا تغییر در آن قراردادها، چه در سطح تحلیل خرد و چه کالن سازمانی، 

 کی ازآنجاکه شناختی روان یقراردادهای در رفتارها و نگرش افراد به همراه دارد. اثرات
 یذهن های واره طرحباشند.  آفرین ارزش خود خودی به توانند یهستند، نم یمدل ذهن

سازمان  یبرا آفرین ارزش یمنجر به رفتارها ها آنکه  شود یدر افراد م یسبب اقدامات
و رضایت یا عدم  گرفته شکلاردادها در ذهن افراد قر ازآنجاکه درواقع. گردد یم

دهند، شناسایی این  خود را در آیینه رفتار و نگرش کارکنان نشان می ها آنرضایت از 
 یابد.  اهمیت بیشتری می ها آنبر  شناختی روانقراردادهای  یرگذاریتأثی  ابعاد نحوه

                                                                                                                       
1- Argyris 
2- Kotter 
3- Rousseau 
4- Psychological Contract 
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، با شناختی رواناردادهای دهد که رضایت افراد از قر های گذشته نشان می مرور پژوهش
؛ ۱۰۰۵، 1؛ تکلیب۹۱۹۵ارتباطی مستقیم و مثبت دارد )کاتر، ها آنرضایت شغلی 

شود تا عملکرد شغلی  (، همچنین این رضایتمندی باعث می۱۰۹۹، 2ویلکنس و نرمریچ
( و در محیط کاری رفتار شهروندی بهتری از ۱۰۹۰و همکاران،  3)بال افتهیبهبودافراد 

های زیادی  (. همچنین پژوهش۱۰۹۰؛ بال و همکاران، ۱۰۰۲، 4خود بروز دهند)مارتینز
( به بررسی ارتباط ۱۰۹۰ ،7هاکان و پازرفال؛ ۱۰۰۱، 6؛ چوبس۹۱۱۱، 5)کاواناق و نوا

ختلف تعهد سازمانی در افراد و با ابعاد م شناختی روانرضایت یا شکست قراردادهای 
 شود.  می
دهد که توجه به اهمیت  نشان می ها آنهای  ها و یافته ی این پژوهش گستره 

تواند بر روی  و اثراتی که رضایت از این قراردادها می شناختی روانقراردادهای 
ه داشته باشد، بایستی بیش از گذشت ها سازمانهای انسانی  ها و رفتارهای سرمایه نگرش
مدیران و پژوهشگران باشد تا بر اساس آن بتوانند بینشی کارآمد و جامع از این  مدنظر

در  ژهیو بهاین موضوع آفرینان واقعی سازمان داشته باشند.   موضوع در مدیریت ارزش
بین افرادی چون اعضای هیأت علمی که بیشتر درگیر انتظارات و تعهدات نانوشته 

لذا مسأله اصلی پژوهش حاضر، . ابدی یمهستند، اهمیت متقابل میان خود و دانشگاه 
بر ابعاد رفتاری و نگرشی اعضای  شناختی روانبررسی اثرات رضایت از قراردادهای 
و  در نگرشفهمید که متغیرهای کلیدی  توان یمهیأت علمی است. با بررسی این مسأله 

ن شدن شغلی و رفتار اعضای هیأت علمی همچون رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عجی
رفتار شهروندی تا چه میزان تحت تأثیر این قراردادها بوده و تغییر در رضایتمندی از 

 را پیش.بینی نماید. ها آنتحوالت در  تواند یماین قراردادها، تا چه میزان 

 چارچوب نظری پژوهش

 شناختی روانقرارداد 
در تحلیل روابط فرد با سازمان همواره واقعیاتی وجود دارد که این رابطه را  
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6- Chubbs 
7- Parzefall&Hakanen 
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. نماید می، کشند یمتحلیلگران در قالب روابط استخدامی به تصویر  ازآنچه تر دهیچیپ
( ۹۱۱۰روسو،؛ ۹۱۹۵،کاتر؛ ۹۱9۰تجربه پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی )آرگریس،

مند و حقوقی شکل  چه در ظاهر در قالبی نظامکه تعامل فرد و سازمان گر دهد یمنشان 
نسبت به آنچه  یتر متفاوتو دارای ابعاد  تر گستردهاین تعامل بسیار  درواقعگیرد، اما  می

. لذا در فهم الگوی واقعی این تعامل افتد یم، اتفاق گردد یمدر قراردادهای رسمی ذکر 
نخستین کسی که  عنوان بهیس  پیشنهاد گردید. آرگر شناختی روانپیچیده واژه قرارداد 

را در   استفاده کرد، این واژه وکار کسبرا در فضای « کار شناختی روانقرارداد »ی  واژه
برد. وی معتقد بود اگر کارکنان  به کارضمنی میان کارکنان و کارفرمایان  موردتوافق

رده محفوظ شم ها آنرا در مورد رشد و توسعه  ها آناحساس کنند که مدیریت حقوق 
را محترم بشمارند، در مقابل کارکنان نیز به حقوق  ها آن یها یمند عالقهها و  و انگیزه

مطبوع سازمان احترام گذاشته و تالش دارند تا بیشترین تولید و کمترین شکایت را 
در تعریفی . (۱۹:  ۱۰۰۳، 1به نقل از کانوی و برینر ۱۹: ۹۱9۰داشته باشند)آرگریس ،

که ضمن  داند میفرد و سازمان  نیب یقرارداد ضمن کی راقرارداد دیگر پاول کاتر، این 
 افتیاز طرف مقابل در یزیرابطه چه چ نیدر ا نیهرکدام از طرف شود یآن مشخص م

در تعریفی دیگر این قراردادها (. ۱۹: ۹۱۹۵،کاتر)دهند یبه آن م یزیو چه چ
 و گرفته شکل شخص هر دراست  فردی و ذهنی قاداتاعت و ادراکات از یا مجموعه

: ۹۱۱۰)روسو،گردد  تعریف متفاوت شکلی به سازمان افراد از هرکدام برای تواند می
 دری ذهنی باورها از متشکل یشناخت قرارداد رواندیگر وی معتقد است  ییدرجا (.۵۱۲

 افرادی برا را داریپای ذهن مدل کی زمان طول در قرارداد کی. استی نیطرف توافقات
 (.۳۹۵: ۱۰۰۹،روسو)است فیوظا بودنی نیطرف آنی ژگیو نیتر مهم که دینما یم جادیا

برای فهم بهتر و تفسیر قراردادهای از سوی دیگر برخی از پژوهشگران معتقدند که 
استفاده نمود. قراردادهای رسمی فارغ از محیط و  شناختی روانرسمی بایستی از قرارداد 

 ها آنبایستی از بافت اجتماعی در تفسیر  ها آننبوده و برای فهم بهتر  فهم بلقابوم جامعه 
استفاده نمود. حتی برخی پا را فراتر از این نهاده و معتقدند همه قراردادهای قانونی، 

رسمی مکتوب شده و  طور بههستند که در طول زمان  شناختی رواننوعی قرارداد  اساساً
رو آگاهی از قراردادهای  (. از این99۹: ۹۱۱۳شوند)روسو، توسط افرادی رسمی اجرا می

                                                                                                                       
1- Conway&Briner 
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 نماید. در فهم بهتر قراردادهای رسمی ضروری می شناختی روان
مهم و های  بر اساس تعاریفی که از این قراردادها بیان گردید، پژوهشگران ویژگی

 بودن  طرفینی. اند نمودهکلیدی را جهت فهم بهتر جوهره این قراردادها ارائه 
 ازجمله بودنی ذهنو   رییتغ وی ائیپو، بودن مثل به مقابله ،بودنی ضمن، شده ادراک
است.  ذکرشدهاست که از سوی پژوهشگران این حوزه، برای قراردادها  هایی ویژگی
برشمرده های  در مورد هرکدام از ویژگی شده بیانلی به تعاریف اجما طور به جدول 

 برای قراردادها اشاره دارد.

 شناختی رواننظران در مورد قراردادهای  از سوی صاحب شده مطرحهای  ویژگی .0جدول 

 مفهوم ویژگی ردیف
 شده ادراک 1بودن طرفینی ۹

 (۹۱۱۳روسو،)

طرفینی از سوی فرد ادراک شده و فهم در این قراردادها، بایستی نوعی توافق 

 مشترکی میان وی و طرف قرارداد وجود داشته باشد.

این قراردادها صریح نبوده و از خالل تفسیر روندهای موجود در مبادالت  (۹۱۱۲ نزوروسو،یراب)بودنی ضمن ۱

گیری و مشاهده تجربیات سایرین و عوامل متعدد دیگر شکل  گذشته، بهره

 گیرد می

یا جبرانی بودن  2مثل بودن به بلهمقا ۵

 (۹۱۱۲وروسو، دابوس)

برای حفظ توازن و تعادل در مبادله طرفین قرارداد خدمات دیگری را مقابله به 

 نماید مثل و جبران می

-کیوکاپیکر)پویائی و تغییر  ۲

 (۱۰۰۹، اسکوکو

و تحول است،  رییتغ دستخوشاز یکدیگر،  نیطرف انتظارات و ادراکات ازآنجاکه

تواند نو به نو  ی بوده و محتوای قراردادها میاقتضائی نیطرف فیوظا رو نیازا

 شود می

 وهمکاران، نسونیلو) 3بودنی ذهن ۳

 (۱۰۰۹روسو، و ۹۱۳۱روسو، ؛۹۱9۱

ارائه گردیده است، بر این  شناختی روان یقراردادهای تعاریفی که از  عمده

در  گاه چیه معموالًگیرند و  که این قراردادها در ذهن فرد شکل می ددارندیتأک

 شوند. عالم بیرون مکتوب نمی

 شناختی روانپیامدهای قراردادهای 

و  نماید میایجاد  ها سازمانو الگویی که میان افراد و  شناختی رواننوع قراردادهای  
خرد و چه کالن سازمانی، نیز شکست و یا تغییر در آن قراردادها، چه در سطح تحلیل 

 کی ازآنجاکه شناختی روان یقراردادهااثراتی در رفتارها و نگرش افراد به همراه دارد. 

                                                                                                                       
1- Mutuality 
2- Reciprocity 
3- Subjectivity 



 67، بهار 37مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(، شماره   011
 

 

 یذهن های واره طرحباشند.  آفرین ارزش خود خودی به توانند یهستند، نم یمدل ذهن
سازمان  یبرا آفرین ارزش یمنجر به رفتارها ها آنکه  شود یدر افراد م یسبب اقدامات

و رضایت یا عدم  گرفته شکلقراردادها در ذهن افراد  ازآنجاکه درواقع. گردد یم
دهند، شناسایی این  خود را در آیینه رفتار و نگرش کارکنان نشان می ها آنرضایت از 

 یابد.  اهمیت بیشتری می ها آنبر  شناختی روانقراردادهای  یرگذاریتأثی  ابعاد نحوه
محققان این حوزه بوده است، اما در این پژوهش  موردتوجهدی گرچه متغیرهای متعد

های گذشته، متغیرهایی انتخاب شوند که هم   سعی شده تا ضمن بررسی پژوهش
بوده و از سوی دیگر با الزامات  موردتوجهها بیشتر  در آن پژوهش ها آناثرگذاری 

 خاص شغلی جامعه مورد مطالعه تناسب بیشتری دارد. 
( بر عمده مطالعات که بیشترین ارجاعات به ۲۳: ۱۰۰۱که پیتر سیکه) یلیفرا تحلدر  
دهد بیشترین  ها نشان می پردازد. یافته بوده است به بررسی این متغیرها و پیامدها می ها آن

بار  ۹۰اند، رفتار شهروندی سازمانی با  متغیرهایی که پژوهشگران به بررسی آن پرداخته
بار تکرار است که پژوهش حاضر نیز در پی بررسی  ۹با  تکرار و پس از آن تعهد شغلی

اثرات ، این ابعاد نسبت به سایر ابعاد درواقعباشد.  اثرات قراردادها بر این متغیرها می
ترین  تری در عملکرد افراد دارد. از سوی دیگر متغیر رضایت شغلی که از عمده ملموس

)   حوزههای این  پژوهش های رفتاری است، در در پژوهش یموردبررسمتغیرهای 
ز (نی۱۰۹۹ویلکنس و نرمریچ، ؛ ۱۰۰۱ساوزو، ؛  ۱۰۰۵تکلیب،؛ ۹۱۱۱کاناواق و نواِ، 

گیرد که اثرگذاری این  می نشأت ازآنجااین متغیر  تیاهمشاید  بوده است. موردتوجه
بوده و بررسی  موردتوجههای پیشین  متغیر بر سایر ابعاد رفتاری و نگرشی در پژوهش

های کارکنان در ابعاد عملکردی و ذهنی  بینی پذیری بیشتر واکنش این متغیر سبب پیش
 موردتوجهاز دیگر متغیرهایی است که برای بررسی همچنین آرامش روانی باشد. 

(که به ۱۰۹۰ پازرفالوهاکان،های پیشین ) ی پژوهش است. عالوه بر سابقه قرارگرفته
پرداخته است، تناسب بیشتر بررسی این  شناختی روان یقراردادهاارتباط این متغیر با 

متغیر در جامعه آماری پژوهش اهمیت بررسی آن و اثرگذاری قراردادها بر آن را 
شغل عضو هیأت علمی، مستلزم فرایند اندیشیدن و دقت نظر  ازآنجاکهنماید.  افزون می

 تالطم جهت دوراز بهرو وجود آرامش روانی و ذهنی  در مسائل علمی است، از این
رو در مدل نهایی تحقیق، سه  نماید. از این اندیشیدن و انجام کار علمی ضروری می
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ابعاد نگرشی و رفتار  عنوان بهمتغیر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و آرامش روانی 
 بعد رفتاری مورد مطالعه انتخاب گردیدند.  عنوان بهشهروندی سازمانی 

های گذشته اثرگذاری قرارداد  است که در پژوهش ییها سازه، متغیرها و جدول  در
 ، مرور شده است.ها آنهای متناظر  بررسی شده و پژوهش ها آنروی  شناختی روان

های  و پژوهش شناختی روانهای قراردادهای  سازه یا متغیر مورد مطالعه در پژوهش .2جدول 
 متناظر

 های صورت گرفته پژوهش سازه یا متغیر مورد مطالعه ردیف

 رضایت شغلی ۹
 (۹۱۱۱)کاناواق و نواِ،  (۱۰۰۵کلیب،ت)( ۹۱۹۵)کاتر،

 (۱۰۹۹)ویلکنس و نرمریچ، 

 (۱۰۹۰( )بال و همکاران، ۱۰۰۲) مارتینز،  رفتار شهروندی سازمانی ۱

 تعهد سازمانی ۵
 (۱۰۰۱( )چوبس، ۱۰۹۰ پازرفالوهاکان،)

 (۱۰۰۱هو، -فانگ و یانگ-)هیوئی

 (۱۰۹۰ پازرفالوهاکان،) آرامش روانی ۲

 
 پردازیم. ها و متغیرها می اختصار به معرفی این سازه طور بهدر این مجال، 

 تعهد سازمانی

از پیامدهای احساس کارکنان در مورد پایبندی سازمان به وظایف و تعهدات خود  
تعهد شغلی به حالتی در افراد است.  1، ایجاد تعهد سازمانیشناختی رواندر قرارداد 

د شاغل خود را با یک سازمان خاص و اهداف آن یکسان شود که در آن فر اطالق می
شخص  درواقعپندارد و خواهان آن است که همواره عضو این سازمان باقی بماند.  می

 (. ۳۹: ۹۵۳۱گیرد )رابینز و جاج، متعهد از سازمان خود، هویت می
( نشان ۱۰۰۱؛ چوبس، ۱۰۰۱، 2هوـ  فانگ و یانگـ  ها )هیوئی نگاه به سایر پژوهش

دهد که رضایت کارکنان از این قراردادها رابطه مثبت با ایجاد تعهد سازمانی داشته  یم
بخشد. درواقع احساس رضایتمندی از این  و تعهد عاطفی شغلی در افراد را بهبود می

قرارداد سبب درگیر شدن بیشتر کارمند در شغل گردیده و این عامل خود سبب تعهد 

                                                                                                                       
1- Organizational Commitment 
2- Huei-Fang, C. & Yung-Ho 
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رو تعهد سازمانی یکی  (. از این۹: ۱۰۹۰ رفالوهاکان،پاز)گردد یمعاطفی فرد در کارش 
و اثر قراردادهای  قرارگرفته موردتوجههایی است که در پژوهش حاضر  از نگرش

 گردد. بررسی می ها آنبر  شناختی روان

 رضایت شغلی

پژوهشگران  موردتوجهترین متغیری است که  توان گفت که این سازه قدیمی می 
های این حوزه به خود  حوزه رفتار سازمانی بوده و بیشترین سهم را در پژوهش

نیز از این موضوع مستثنی  شناختی روانهای قراردادهای  اختصاص داده است.پژوهش
  حوزههای این  های فردی است که در پژوهش نگرش ازجملهو رضایت شغلی نبوده 

: ۱۰۹۹ویلکنس و نرمریچ، ؛ ۱۰۰۱ساوزو، ؛  ۱۰۰۵تکلیب،؛ ۹۱۱۱)کاواناق و نواِ، 
 مثالًاز این سازه تعاریف گوناگونی ارائه شده باشد.  پژوهشگران می موردتوجه(9۳

ی فرد از شغل خود قلمداد نموده که را خوشنود 1از رضایت شغلی ۹۱۹9الک در 
ی کاری اوست )به نقل از اوکلوم  نتیجه آن احساس مثبت عاطفی فرد از کار یا تجربه

دی که لوتانز رضایت شغلی را حالت احساسی مثبت و خوشاین(. همچنین ۱۰۰9، 2ستین
. در نگاه شمارد یبرمباشد  ی کاری خود می ناشی از ارزیابی یک فرد از کار و تجربه

های  وی، رضایت شغلی پیامد ادراک کارکنان در مورد چگونگی برآوردن مطلوب
 (. ۹۲۹:  ۱۰۹۹باشد)لوتانز،  های آن می ذهنی و خواسته

 یراردادهاقدهند که احساس رضایت از  ها در این حوزه نشان می پژوهش 
در انجام وظایف و تعهدات خود سبب افزایش  ها سازمانو پایبندی  شناختی روان

رضایت شغلی افراد در سازمان گردیده و در مقابل احساس نارضایتی و شکست 
گردد)کاواناق و نواِ،  سبب کاهش رضایت شغلی در افراد می شناختی روانقراردادهای 

 (. 9۳:  ۱۰۹۹؛ ویلکنس و نرمریچ، ۹۱۱۱

 رفتار شهروندی کارکنان

نخستین بار توسط باتماناند و ارگان مطرح گردید.  3ی رفتار شهروندی سازمانی سازه 

                                                                                                                       
1- organizational saticfastion 
2- Olcum Cetin 
3- organizational citizenship bahavior 
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در تعریفی که از رفتار شهروندی ارائه نمود، آن را نوعی رفتار و همکارش ارگان 
مستقیم یا صریح در سیستم رسمی پاداش سازمانی  طور بهاختیاری معرفی نموده که 

رفتار  درواقعگردد.  شود، ولی موجب افزایش اثربخشی سازمان می نمیتشویق 
منابع انسانی را به ظهور  فرد منحصربههای  شهروندی یکی از رفتارهایی است که قابلیت

 (. ۲9:  ۱۰۰۰، 1ارگانپین و گردد ) رسانده و سبب ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می
جام کارهایی فراتر از نقش رسمی افراد در رفتار شهروندی، همواره با ان ازآنجاکه

 متأثرسازمان همراه است و از سوی دیگر وظایف و کارکردهای شغل استادی همواره 
گردد،  های رسمی تعریف می ها و الزامات اخالقی است که فراتر از نقش از ارزش

نماید.  مهم می شناختی روانتوجه به این متغیر و اثرپذیری آن از قراردادهای 
هد که رضایت از قراردادهای  د های صورت گرفته در این حوزه نشان می پژوهش

نمونه نتایج  عنوان بهبروز رفتار شهروندی از سوی افراد دارد. اثر مثبتی بر  شناختی روان
قرارداد که میان رضایت از  دهد میپژوهشی که بال و همکارانش انجام دادند، نشان 

وندی از سوی کارکنان در سازمان رابطه مثبتی وجود بروز رفتار شهرو  شناختی روان
(. همچنین در پژوهشی که مارتینز بر روی کارمندان ۱99:  ۱۰۹۰دارد)بال و دیگران، 

بخش فناوری اطالعات در سازمانی صورت داد، مشاهده نمود که میان  وقت تمام
و بروز رفتارهای شهروندی در بین  شناختی روانشکست و نارضایتی از قراردادهای 

 (.۹9۲:  ۱۰۰۲ی منفی وجود دارد )مارتینز،  کارکنان رابطه
نماید، این رفتارها را  بندی که از ابعاد مختلف رفتار شهروندی ارائه می ارگان در تقسیم 
تقسیم  2شناسی، جوانمردی، ادب/نزاکت و فضیلت مدنی دوستی، وظیفه بعد نوع ۳به 
ه تمام این ابعاد در نهایت برای سازمان مفید و سودبخش هستند، اما برخی از گرچ نماید. می

این ابعاد همچون جوانمردی یا ادب و نزاکت بیشتر بعد فردی و رفتار شهروندی تعامالت 
اجتماعی را شامل شده و برخی ابعاد دیگر رفتارهای شهروندی افراد نسبت به کلیت سازمان 

مدنی است. بر این اساس پژوهشگران تفاوت ابعاد مختلف ی آن فضیلت  ازجملهاست که 
عنوان نمونه  اند. به مدنظر قرار داده شناختی روانرفتار شهروندی را در ارتباط با قراردادهای 

( معتقدند که شکست ادراک شده در قراردادهای ۱۱۹:  ۹۱۱۳رابینسون و موریسون )
ارهای فضیلت مدنی )که بیشتر متمرکز به تری بر بعدی چون رفت ، اثر منفی قویشناختی روان

                                                                                                                       
1- Paine & Organ 
2- Civic virtue 
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نفع کل سازمان و رفتار فرد با کلیت سازمان است( نسبت به سایر ابعاد چون ادب و 
همچنین در  دهد. از خود نشان میشود(،  جوانمردی )که تعامل افراد با یکدیگر را شامل می

رضایت از ی میان  ( که برای بررسی رابطه۱۰۰۵پژوهش دیگری )ترنلی و دیگران، 
ی  دهد که رابطه و رفتار شهروندی صورت گرفت، نتایج نشان می شناختی روانقراردادهای 

با رفتار شهروندی کارکنان نسبت به سازمان  شناختی روانمیان رضایت از قراردادهای 
ی میان رضایت از این قراردادها با ابعادی از رفتار شهروندی  تر از رابطه است، به مراتب قوی

این نکته ناشی ازا ین واقعیت است که  رانش متمرکز است.ی فرد با همکا ر رابطهکه ب
ناشی از نوعی تعامل میان فرد و سازمان است و نه فرد با سایر همکاران  شناختی روانقرارداد 

ی قراردادها با رفتار شهروندی سازمانی، توجه به ابعاد  سبب در بررسی رابطه نیبه همو 
نماید. بر این اساس ابعاد رفتارهای مرتبط با فضیلت  زمان ضروری میرابطه با کلیت سا

 است. قرارگرفتهپژوهش  موردتوجهمدنی 

 آرامش روانی

آنان با  شناختی روانیکی دیگر از پیامدهای احساس رضایت کارکنان از قراردادهای  
الت . آرامش روانی به یک حباشد میروانی و ذهنی کارکنان  آرامشسازمان، افزایش 

شناختی و  ی از نظر احساسی، رواننشود که افراد در آن حالت ذه مطلوب ذهنی اطالق می
(. مارجوریتا و جاری با مرور ۳۲۹: 1،۱۰۰۳یس اجتماعی در بهترین وضعیت قرار دارند)کی

مثبت بر  طور به، شناختی روانهای پیشین دریافتند که رضایت از قراردادهای  پژوهش
گردد.  در محیط کار می ها آنسبب بهبود و ارتقای عاطفی و احساسی  بوده و مؤثرکارکنان 

همچنین در پژوهش تجربی که صورت دادند، دریافتند که رضایت کارکنان از قراردادهای 
روانی را با عواملی  آرامش ها آناست.  مؤثر ها آنروانی و ذهنی  آرامشبر  شناختی روان

چون سطح شادی، رضایت از زندگی، میزان عصبانیت، مقدار افسردگی و میزان خستگی 
 (.۹: ۱۰۹۰ پازرفالوهاکان،)اند دهیسنج

 عجین شدن با کار

بخش مرتبط با عبارت است از یک حالت ذهنی مثبت و رضایت 2عجین شدن با کار 

                                                                                                                       
1- Keyes 
2- Work engagement 
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شور در کار، از خود گذشتگی و هایی چون سرزندگی و کار که همراه با ویژگی
. توجه به (۹۰۱: ۱۰۰9 وباکر،1شائوفلی) شودشیفتگی نسبت به کار معرفی و شناسایی می

شناسی شناسی مثبت دارد. این نگاه و رویکرد در رواناین موضوع ریشه در تفکر روان
د سالم شناسی عالوه بر بهبود افراد مریض، باید به ساخت و ایجاد افرامعتقد است روان

را به سمت ساخت جامعه روانی و خود شکوفا نیز توجه کند و بر این اساس جوامع 
شوند، در .افرادی که با کار خود عجین می(۲۳: ۹۵۳9قلی پور، ) رهنمون سازند ۱سالم

طور مثبت با کار خود ارتباط برقرار نموده و احساس نوعی کار پر انرژی و فعال بوده، به
خود دارند. این افراد در کار خود پیگیر بوده و نوعی حالت شناختی کارآموزی در کار 

 .(۵۰۰: ۱۰۰9 ،3فیکسنبام و بورک کیونکو،) ـ احساسی شفاف نسبت به کار دارند
عجین شدن در کار، تا سطح زیادی تحت تأثیر سطح تأمین رضایت افراد از طریق 

برای افراد نیز  شده مطرح. منابع شغلی هاست آن نیاز فراهم آوردن منابع شغلی مورد
منابع  ازجملهشود. شناختی را شامل میشامل گستره متنوعی از منابع فیزیکی و روان

-شناختی حمایت اجتماعی، استقالل فردی و تأمین رضایت از قراردادهای روانروان

دهد در نهایت رضایت و فراهم آوردن این های گذشته نشان میشناختی است. پژوهش
: ۱۰۰۱ وهمکاران،4دیکرز) گرددی منجر به عجین شدن بیشتر افراد در کار میمنابع شغل

. از سوی دیگر عجین شدن در شغل سبب ایجاد احساس رضایت درونی برای افراد (9۰
عجین شدن در کار بر شده که نتایج مثبت نگرشی و رفتاری برای افراد در پی دارد. 

 بورک ؛۳: ۱۰۹۰ هاکان، و پازرفالاست) مؤثرروی آرامش روانی افراد در محیط کار 
در مورد پیامدهای رفتاری و پازرفالوهاکان(. در پژوهشی که ۱: ۱۰۰۱ وهمکاران،

داشتند، در مدل پژوهش خود، عجین  شناختی رواننگرشی رضایت از قراردادهای 
 بر آرامش شناختی روانعنوان متغیر میانجی اثرگذاری قراردادهای  شدن در کار را به

 .(۳: ۱۰۹۰ هاکان، و پازرفالقرار دادند) انیرو
میانجی اثر  عنوان بهبر این اساس در مدل نهایی پژوهش، متغیر عجین شدن با کار،  

بر آرامش روانی در نظر گرفته شده است. باتوجه به  یشناخت روانرضایت از قراردادهای 
قراردادهای  های گذشته و آنچه در مورد پیامدهای رفتاری و نگرشی مرور پژوهش

                                                                                                                       
1- Schaufeli 
2- Eupsychian 
3- Koyuncu, Burke, Fiksenbaum 
4- Dikkers 
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 ، پیشنهاد شده است.شکل شماره مطرح گردید، مدل مفهومی پژوهش در  شناختی روان

 

 مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش .0شکل شماره 

 روش تحقیق

که بیان گردید، هدف پژوهش بررسی اثر رضایت از قراردادهای  گونه همان 
برای این منظور، سی مشهد است. دودانشگاه فراعضای هیأت علمی در  شناختی روان

 های ذیل جهت بررسی تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه

 فرضیات اصلی

  و  بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی، اثر مثبت شناختی روانقراردادهای
 معناداری دارد. 

  بر تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی، اثر مثبت و  شناختی روانقراردادهای
 معناداری دارد.

  بر بروز رفتار شهروندی اعضای هیأت علمی اثر مثبت و  شناختی روانقراردادهای
 معناداری دارد. 

  شدن شغلی اعضای هیأت علمی اثر مثبت و  بر عجین شناختی روانقراردادهای
 معناداری دارد.

 قراردادهای روان شناختی

 رضایت شغلی

 رفتار شهروندی سازمانی

 تعهد سازمانی

 آرامش روانی عجین شدن با کار
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  شدن شغلی بر آرامش روانی اعضای  با متغیر میانجی عجین شناختی روانقراردادهای
 هیأت علمی اثر مثبت و معناداری دارد.

سازی معادالت ساختاری با  های پژوهش از مدل جهت بررسی و آزمون فرضیه 
 لیزرل استفاده گردید.  افزار نرماستفاده از 

 یع پرسشنامهگیری جهت توز روش نمونه

تصادفی گیری  جهت انتخاب نمونه مورد نیاز برای توزیع پرسشنامه، از روش نمونه 
ای است، در مقیاسی  گیری که یک انباشت طبقه این نمونهاستفاده شده است.  ای طبقه

است. با این کار ضمن  کاررفته بههای انفرادی  گسترده برای استاندارد کردن آزمون
یابد. بر اساس جدول  دار نیز کاهش می افزایش کارآمدی نمونه، شانس تورش نظام

است. همچنین  ۱۲۳مورگان، حجم نمونه مورد نیاز برای جامعه مورد مطالعه برابر با 
است. پس  ۱/۱۲۹مقدار نمونه محاسبه شده بر اساس فرمول کوکران برای این جامعه، 

د نمونه نوبت به تشکیل طبقات موجود در نمونه است. در این پژوهش از تعیین تعدا
های آموزشی که در معاونت طرح و برنامه  گانه گروه بندی شش برای این منظور تقسیم

و بر اساس آن تعداد و نسبت هر  قرارگرفتهباشد، مبنای عمل  دانشگاه مورد استفاده می
جامعه و تعداد  کل بهنسبت اعضا  تعداد هیئت علمی،، ۵جدول طبقه محاسبه شده در 

 اشاره شده است. نمونه انتخاب شده در هر گروه

 جامعه و تعداد نمونه انتخاب شده در هر گروه کل بهتعداد هیئت علمی، نسبت اعضا . 3جدول 

 تعداد نمونه جامعه کل بهنسبت اعضا  تعداد هیئت علمی آموزشی گروه ردیف

 ۳/۱۰ درصد ۳/۵9 ۱۳۲ علوم انسانی ۹

 ۲/۲۹ درصد ۹۱ ۹۵۱ علوم پایه ۱

 ۹/۲۱ درصد ۹۹ ۹۹۱ کشاورزی ۵

 ۳/۲۱ درصد ۳/۹۱ ۹۵۳ مهندسی ۲

 ۹ درصد ۳/۰ ۲ معماری و هنر ۳

 9/۹۹ درصد ۹ ۲۱ دامپزشکی 9

 ۱۲۳ درصد ۹۰۰ 9۱9 جمع
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آوری شده و مبنای محاسبه قرار گرفت.  پرسشنامه جمع ۵۰۳در این پژوهش،  
و  درصد زن ۹/۹۹همچنین توزیع جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه بر اساس جنسیت،

، نمونه مورد یمرتبه علممرد تشکیل داده است. همچنین بر اساس  درصد را ۵/۳۱
درصد  ۲/۱و  دانشیار درصد ۳/۱9درصد استادیار،  ۳/۳۳درصد مربی،  9/۳مطالعه از 

 ۳ی کمتر از  نمونه سابقه درصد ۲/۵۹، سنوات خدمتاست.  از حیث  گرفته شکل استاد
سال،  ۱۰تا  ۹9درصد  9/۹۳سال، ۹۳تا  ۹۹درصد  ۱/۹۰سال، ۹۰تا  9درصد  9/۹۵، سال

ه باال سابقه سال ب ۵۰درصد  ۹/۵سال و  ۵۰تا  ۱9درصد  ۹/۵سال،  ۱۳تا  ۱۹درصد۵/۹9
 .خدمت دارند

 ابزار پرسشنامه

و متغیرهای موجود در  ها مؤلفهگیری  در طراحی پرسشنامه جهت سنجش و اندازه 
های متعددی استفاده گردید که در نهایت پرسشنامه در  مدل مفهومی تحقیق، از سنجه

فاده طراحی و در جامعه توزیع گردید. به جز سنجه مورد است تایی لیکرت۳طیف قالب 
که به سبب تفاوت در جامعه مورد  یشناخت رواندر بررسی رضایت از قراردادهای 

مطالعه این سنجه بر اساس مصاحبه تدوین و مورد تحلیل عاملی تأییدی قرار گرفت، در 
مورد  ها پژوهشدر سایر  ها آناستاندارد موجود که روایی های  بقیه متغیرها از سنجه

 بودند، استفاده شد.  قرارگرفتهتأیید 
جهت اطمینان از مناسب بودن ابزار تحقیق، از دو مفهوم روایی و پایایی در بررسی و  

مورد استفاده در پژوهش که های  ارزیابی پرسشنامه استفاده گردید. نتایج بررسی سنجه
. باشد می ها آنگذشته مورد استفاده بوده، حاکی از روایی باالی های  در سایر پژوهش

مچنین از روش روایی محتوا برای بررسی روایی و اعتبار سنجه استفاده شده است. ه
برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار  معموالًروایی محتوا نوعی اعتبار است که 

. برای اطمینان از اعتبار محتوا باید در موقع ساخت شود یمبه کار برده  یریگ اندازه
محتوای های  تشکیل دهنده آن ابزار معرف قسمت اه سؤالسنجه چنان عمل کرد که 

. اعتبار شود یمانتخاب شده باشد، لذا این روایی همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده 
توسط افرادی متخصص در موضوع تعیین شده و به  معموالًمحتوای یک آزمون 

ینان از (. برای حصول اطم۹۹۹:  ۹۵۳۳سرمد و همکاران، قضاوت داوران بستگی دارد)
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روایی محتوا، پس از تدوین پرسشنامه، در اختیار جمعی از خبرگان قرار داده شد تا در 
مورد اعتبار آن بحث نموده و بر اساس نظرات آنان ابزار اصالح داده شده و بهبود 

افزار  همچنین جهت اطمینان از پایایی پرسشنامه طراحی شده، با استفاده از نرمیافت.
SPSSی  دهنده ، نشانجدول ی کرونباخ اجزای پرسشنامه محاسبه شد. ، میزان آلفا

 میزان آلفای محاسبه شده است.

 میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده جهت پایایی پرسشنامه .4جدول 

 آلفای مصاحبه شدهمیزان  متغیر مورد نظر ردیف

 ۱۲۱/۰ شناختی روانقرارداد  ۹

 ۳۱۳/۰ تعهد سازمانی ۱

 ۳9۱/۰ رضایت شغلی ۵

 ۹۰۳/۰ رفتار شهروندی سازمانی ۲

 ۱۰۱/۰ درگیر شدن در شغل ۳

 ۳۱۱/۰ آرامش روانی 9

 
بوده که این  ۹/۰دهد که میزان آلفا بیشتر از  نشان میمحاسبه شده در جدول مقادیر  

 د.باش پایایی پرسشنامه می مناسب بودنید میزان مو

 ها تجزیه و تحلیل داده

سازی معادالت ساختاری  گیری از مدل های پژوهش با بهره بررسی و آزمون فرضیه 
افزار لیزرل مورد آزمون  صورت گرفت. برای این کار، مدل مفهومی با استفاده از نرم

ه حاصل از اجرای این های محاسبه شده ک قرار گرفت. بررسی نتایج و شاخص
دهد که مدل طراحی شده از برازش مناسبی برخوردار است.  است، نشان می یساز مدل

، منعکس شده است. جدول  های محاسبه شده در مقادیر برای بررسی برازش شاخص
 یخطا مربعات نیانگیم شهیرشود، مقدار  که در این جدول مشاهده می گونه همان

ی  است که برای برازش مناسب است. همچنین نسبت کای مربع به درجه ۳۰/۰برآورد
کمتر بوده و برازش مناسب مدل را  ۵که این میزان از مقدار  ۱۲/۱آزادی برابرست با 

دهد که  است، نشان می ۰۳/۰که کمتر از  Pی  دهد. همچنین مقدار آماره نشان می
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 فرضیات مدل در مقدار مجاز قرار دارند.

 معادالت ساختاری پژوهش  های مربوط به برازش مدل محاسبه شاخص .9جدول 

 مقدار بدست آمده در مدل واقعی نام شاخص

 ۳۹۲ (dfدرجه آزادی )

χکای مربع یا کای اسکوئر)
2) ۹۹/۱۲۰۹ 

 ۰۰۰/۰ (P-Valueکای مربع )سطح معناداری برای 

χ)کای اسکوئر بهینه شده 
2
/df) ۱۲/۱ 

 RMSEA)) ۰۳۰/۰ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

 
پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند. در های  پس از بررسی تناسب مدل، ابتدا فرضیه 

 در مدل معادالت ساختاری شده مطرحمیزان آماره آزمون و وضعیت فرضیات ، جدول 
ی معادالت  دهنده دهند، فرضیات شکل که نتایج نشان می گونه همانبررسی شده است. 

درصدی، اثرگذاری  ۱۳ساختاری مورد آزمون تأیید شده و در سطح اطمینان 
ی محاسبه  بر ابعاد مورد مطالعه مورد قبول است. مقادیر آماره شناختی روانقراردادهای 

دهد که فرضیات  است بوده و نشان می ۱9/۹شده همگی کمتر از مقدار استاندارد که 
در بررسی فرضیات پژوهش  افزار نرمخروجی حاصل از  شکل اند. همچنین  شده دییتأ

افزار در این شکل مقدار آماره آزمون محاسبه شده برای  . خروجی نرمدهد میرا نشان 
 دهد. دام از فرضیات را نمایش میهر ک

 در مدل معادالت ساختاری شده مطرحمیزان آماره آزمون و وضعیت فرضیات  .6جدول 

 وضعیت فرضیه استاندارد آماره آماره آزمون فرضیه ردیف

 تایید فرضیه ۱9/۹ ۳۲/۳ بر رضایت شغلی  شناختی روانقراردادهای  ۹

 تایید فرضیه ۱9/۹ ۰۵/۳ بر رفتار شهروندی شناختی روانقراردادهای  ۱

 تایید فرضیه ۱9/۹ ۱۲/۳ بر تعهد سازمانی  شناختی روانقراردادهای  ۵

 تایید فرضیه ۱9/۹ ۹۲/۲ شدن شغلی بر عجین شناختی روانقراردادهای  ۲

 تایید فرضیه ۱9/۹ ۹۹/۹ شدن شغلی بر آرامش روانی عجین ۳
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 نتایج معادالت ساختاری فرضیات پژوهش  -افزار لیزرل خروجی نرم .2شکل 

ی رضایت از  دهد که میزان شدت رابطه ها نشان می از سوی دیگر نتایج تحلیل 
، جدول با ابعاد مختلف رفتاری و نگرشی یکسان نیست. در  شناختی روانقراردادهای 
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بر ابعاد نگرشی و رفتاری در مدل معادالت  شناختی روانقراردادهای میزان اثرگذاری 
 است. شده مطرح ساختاری

بر ابعاد نگرشی و رفتاری در مدل  شناختی روانقراردادهای میزان اثرگذاری  .7جدول 

 یمعادالت ساختار

 وضعیت اثرگذاری میزان اثرگذاری فرضیه ردیف

 زیاد 9۱/۰ بر رضایت شغلی  شناختی روانقراردادهای  ۹

 متوسط ۵۳/۰ بر رفتار شهروندی شناختی روانقراردادهای  ۱

 زیاد ۳۱/۰ بر تعهد سازمانی  شناختی روانقراردادهای  ۵

 متوسط ۵۰/۰ شدن شغلی بر عجین شناختی روانقراردادهای  ۲

 زیاد 9۳/۰ بر آرامش روانی شدن شغلی عجین ۳

 
شود، تغییر در سطح رضایت قراردادهای  مشاهده می جدول که در  گونه همان 

بیشترین تاثیر را در میزان رضایت شغلی دارد. میزان اثرگذاری  شناختی روان
باشد. این  می 9۱/۰بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی شناختی روانقراردادهای 

 طور بهاست نشانگر این است که رضایت افراد از این قراردادها،  9/۰که بیش از مقدار 
موثر بوده و توجه مدیران به محتوای این  ها آنچشمگیری بر رضایت افراد از شغل 

 های اصلی دانشگاه را در پی داشته باشد. تواند رضایت شغلی سرمایه قراردادها می
است که در این  ۳۱/۰با تعهد به میزان  شناختی نرواهمچنین میزان ارتباط قراردادهای 

بینی پذیری مناسب است. این مقدار نشان  ی قوی و میزان پیش میزان نشانگر رابطه
 ۳۱/۰، سبب شناختی روانواحد تغییر در رضایت از قراردادهای  ۹دهد که به ازای  می

این مقدار بسیار  کهازآنجاباشد.  تغییرات در میزان تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی می
های افزایش تعهد اعضای هیأت  دهد که یکی از راه است، نشان می 9/۰نزدیک به 

است  شناختی رواناز قراردادهای  ها آنعلمی نسبت به دانشگاه، افزایش سطح رضایت 
را نسبت به دانشگاه متعهد  ها آنتوان  می شناختی رواناز قراردادهای  ها آنو با رضایت 

 نمود.
عد رفتاری دیگر مورد مطالعه، رفتار شهروندی سازمانی است. فرضیه اثرگذاری اثر بُ 

بر رفتار شهروندی سازمانی تأیید شده است. اما میزان  شناختی روانقراردادهای 
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است  ۵۳/۰اثرگذاری قراردادها بر رفتار شهروندی سازمانی و شدت این رابطه به میزان 
که حاکی از اثرگذاری متوسط قراردادها بر رفتار شهروندی سازمانی است. این مقدار 

، سبب شناختی روانواحد تغییر در رضایت از قراردادهای  ۹دهد که به ازای  نشان می
 باشد.  رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیأت علمی می تغییرات در میزان ۵۳/۰بروز 

با  ۵۰/۰در نهایت عامل نگرشی مورد مطالعه، عجین شدن شغلی است که میزان 
ارتباط دارد. میزان اثرگذاری قراردادها بر عجین شدن شغلی  شناختی روانقراردادهای 

راردادهای است که حاکی از اثرگذاری متوسط ق ۵۰/۰و شدت این رابطه به میزان 
عنوان متغیر میانجی در بررسی  بر عجین شدن شغلی است. این متغیر به شناختی روان
و آرامش روانی در نمونه مورد مطالعه استفاده  شناختی روانی میان قراردادهای  رابطه

 شده است. 
شدن شغلی بر آرامش   عجینفرضیه دیگر مورد بررسی در پژوهش، اثرگذاری  

ها نشانگر این است که عجین  های تحلیل علمی دانشگاه است. یافته اعضای هیأت روانی
بر آرامش روانی اعضای هیأت علمی موثر است. این مقدار  9۳/۰،به میزان شغلیشدن 

واحد تغییرات در میزان عجین  ۹کند که  ی اثرگذاری زیاد است بیان می دهنده  که نشان
در آرامش روانی  9۳/۰ت به میزان شدن اعضای هیأت علمی در شغل خود، سبب تغییرا

دهد که آرامش روان اعضای هیأت علمی به شدت  گردد. این نتایج نشان می می ها آن
بسیار نقش مهمی در زندگی  ها آنبا شغلشان بوده و شغل  ها آنتحت تأثیر عجین شدن 

لیزرل در ارتباط با شدت اثرگذاری  افزار نرم، خروجی شکل فردی آنان دارد. در 
رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری مورد مطالعه نشان داده 

دهد که به ازای تغییر در رضایت از  هرکدام از این مقادیر نشان می درواقعشده است. 
شناختی، چه مقدار تغییر در هرکدام از متغیرهای مورد مطالعه را  نقراردادهای روا

 بینی نمود. توان پیش می
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 مدل معادالت ساختاری آزمون فرضیات پژوهش. 3شکل 



  001.... یشناخت روان یاز قراردادها تیاثررضا یبررس

 

 

 گیری و ارائه پیشنهادها نتیجه

الگوهای  درواقع، قراردادها و شناختی روانکه بیان گردید، قراردادهای  گونه همان 
گیرند. گرچه این قراردادها  ای هستند که افراد با سازمان خود در نظر می تعاملی نانوشته

توان در پیامدها و نتایج  را می ها آنمکتوب نبوده، اما تغییرات و نارضایتی از اجرای 
 شناختی روانرصد نمود. این پژوهش در پی این بود که رضایت از قراردادهای  ها آن

ی در ابعاد رفتاری و نگرشی اعضای هیأت علمی دارد. ابعاد مورد مطالعه شامل چه تاثیر
 رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عجین شدن با کار بود. 

اثر مثبتی  شناختی رواندهد که رضایت از قراردادهای  ها نشان می نتایج تحلیل داده 
ی این موضوع با  عضای هیأت علمی دارد. مقایسهبر  بروز رفتارهای شهروندی در میان ا

عنوان نمونه نتایج  . بههای صورت گرفته در این حوزه همخوانی دارد های پژوهش یافته
قرارداد که میان رضایت از  دهد میپژوهشی که بال و همکارانش انجام دادند، نشان 

بطه مثبتی وجود بروز رفتار شهروندی از سوی کارکنان در سازمان راو  شناختی روان
(. همچنین در پژوهشی که مارتینز بر روی کارمندان ۱99:  ۱۰۹۰دارد)بال و دیگران، 

تمام وقت بخش فناوری اطالعات در سازمانی صورت داد، مشاهده نمود که میان 
و بروز رفتارهای شهروندی در بین آن  شناختی روانشکست و نارضایتی از قراردادهای 

 (.۹9۲:  ۱۰۰۲وجود دارد )مارتینز،  ی منفی کارکنان رابطه
بر تعهد  شناختی روانی دیگر پژوهش اثر مثبت رضایت از قراردادهای  فرضیه 

های پژوهش، حاکی از اثر مثبت  سازمانی اعضای هیأت علمی است. تحلیل داده
فانگ و -ها )هیوئی رضایت از این قراردادها بر تعهد آنهاست. نگاه به سایر پژوهش

دهد که رضایت کارکنان از این قراردادها  ( نشان می۱۰۰۱؛ چوبس، ۱۰۰۱ هو،ـ  یانگ
رابطه مثبت با ایجاد تعهد سازمانی داشته و تعهد عاطفی شغلی در افراد را بهبود 

احساس رضایتمندی از  درواقعبخشد که با نتایج حاصله از این پژوهشهمسویی دارد.  می
در شغل گردیده و این عامل خود سبب این قرارداد سبب درگیر شدن بیشتر کارمند 

 (.۹: ۱۰۹۰ پازرفالوهاکان،تعهد عاطفی فرد در کارش می گردد)
ها در این  دیگری که مورد بررسی قرار گرفت، رضایت شغلی است. پژوهش بعد 

و پایبندی  شناختی رواندهند که احساس رضایت از قرارادادهای  حوزه نشان می
هدات خود سبب افزایش رضایت شغلی افراد در در انجام وظایف و تع ها سازمان
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 شناختی روانسازمان گردیده و در مقابل احساس نارضایتی و شکست قراردادهای 
؛ ویلکنس و  ۵۱۵: ۹۱۱۱گردد)کاواناق و نواِ،  سبب کاهش رضایت شغلی در افراد می

ی  طههای پژوهش، این فرضیه را تایید و راب (. نتایج تحلیل داده9۳:  ۱۰۹۹نرمریچ، 
 گذارد. مستقیم رضایت از قراردادها با میزان رضایت شغلی افراد در سازمان را صحه می

نگرش دیگر مورد بررسی در این پژوهش، آرامش روانی بود که اثر رضایت از 
با متغیر میانجی عجین شدن با کار بر روی آن مورد سنجش  شناختی روانقراردادهای 

در مورد پیامدهای رفتاری و نگرشی زرفالوهاکانپاقرار گرفت. این در پژوهشی که 
داشتند، در مدل پژوهش خود، عجین شدن با کار  شناختی روانرضایت از قراردادهای 

قرار  روانی بر آرامش شناختی روانعنوان متغیر میانجی اثرگذاری قراردادهای  را به
 .(۳: ۱۰۹۰ پازرفالوهاکان،دادند)

و ابعاد مورد مطالعه نشان از اهمیت و جایگاه  شده مطرحبررسی فرضیات  
های انسانی  گیری صحیح از سرمایه در مدیریت و بهره شناختی روانقراردادهای 

 شناختی روانکارگیری مفهوم قراردادهای  دارد. نتایج پژوهش، این ادعا که به ها سازمان
ادها اثر زیادی در ی تعامل فرد و سازمان بوده و این قرارد که برای فهم بهتر جوهره

نماید. بر این اساس دو دسته پیشنهاد  کیفیت این مبادله دارند، را به خوبی تأیید می
 آتی می توان مطرح نمود.های  کاربردی و پیشنهاد برای پژوهش

با توجه به اهمیت و اثرگذاری قراردادهای روان شناختی بر ابعاد رفتاری و نگرشی  
همچنین اثرپذیری این قراردادها از شرایط اقتصادی، اعضای هیأت علمی از یک سو و 

سیاسی، قوانین استخدامی و تحوالت محیطی از سوی دیگر، پیشنهاد می گردد تا 
دانشگاه جهت استفاده بهتر از سرمایه انسانی خود که نقش کلیدی در تحقق مأموریت 

را در بین اعضای  منظم محتوا و وضعیت رضایت از این قراردادها طور بهدانشگاه دارند، 
را پایش و کنترل نماید. این  ها آنهیأت علمی پایش نموده تا عوامل موثر بر عملکرد 

پایش می تواند از طریق برقراری تعاملهای منظم و پیوسته مدیران با اعضای هیأت علمی 
جهت فهم دقیق انتظارات اعضا صورت پذیرد. همچنین در سیر این پژوهش سواالتی 

آتی در های  که بر اساس این سواالت موضوعاتی جهت انجام پژوهش ایجاد گردید
 این حوزه پیشنهاد می گردد: 

 های مختلف فرهنگ دانشگاهی بر محتوای قرارداد  بررسی اثر گذاری گونه
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 شناختی اعضای هیأت علمی. روان
  بررسی اثر گذاری اقدامات و سیاستهای مختلف استخدامی اعضای هیأت علمی بر

 .ها آنشناختی  روانقرارداد 
 اعضای هیأت شخصیت و ... های شخصی مانند جنسیت،  بررسی اثر گذاری ویژگی

 .ها آن شناختی بر محتوای قرارداد روانعلمی 
 های فرهنگ اجتماعی مانند فاصله قدرت، مردانه یا  ی اثرگذاری مولفه بررسی نحوه

شناختی اعضای هیأت  د روانزنانه بودن فرهنگ، پرهیز از عدم اطمینان و ... بر قراردا
 علمی.

 اعضای هیأت علمی ن شناختیهای سازمانی بر قرارداد روا بررسی تغییرات در رویه 

 های  بررسی محتوای قرارداد روان شناختی اعضای هیأت علمی با توجه به گروه
 آموزشی دانشگاهی
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