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زینب قاسمی

چکیده
مفهوم قرارداد روانشناختی جهت تبیین دقیقتر رابطهی سازمان با کارکنان متبوعشان بکار گرفته
میشود .این مفهوم عبارت است از مجموعه باورهایی در خصوص اینکه کارکنان و سازمان چه
چیزی به یکدیگر ارائه نموده و چه چیزی از یکدیگر دریافت مینمایند .رضایت از این قراردادها
میتواند بر روی نگرشها و رفتارهای سرمایههای انسانی سازمانها اثرات مثبتی داشته و سازمانها را
در مسیر نیل به اهداف خود توانمند سازد.هدف پژوهش حاضر ،پیمایش اثرات رضایت از قراردادهای
روانشناختی بر تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی و آرامش روانی اعضای
هیأت علمی بوده است،از اینرو برای بررسی از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده گردید .در این
پژوهش نمونهای  ۵۰۳نفری از میان اعضای هیأت علمی جامعه مورد مطالعه جمعآوری شده است.
نتایج نشان میدهد که رضایت از قراردادهای روانشناختی تأثیر مثبت بر ابعاد نگرشی و رفتاری مورد
مطالعه داشته و به مقدار معناداری میزان تغییرات در آنها را پیشبینی مینماید.
واژگان کلیدی :قرارداد روانشناختی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی،
عجین شدن شغلی و اعضای هیئتعلمی

 استادیار دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) (نویسنده مسئول)achitsazian1361@gmail.com

 کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه فردوسی مشهد
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ دریافت92/6/2 :

تاریخ پذیرش92/00/2 :

 69مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) ،شماره  ،37بهار 67

مقدمه
گرچه قراردادهای رسمی آغازگر تعامل فرد و سازمان میباشد ،اما همکاری افراد
در چارچوبهای سازمانی تنها در قالب قراردادهای رسمی محدود نمیشود .بارنارد
بهعنوان یکی از نخستین نویسندگان حوزهی دانش مدیریت ،ضمن بیان اهمیت
ساختارها و روابط غیررسمی و نیز سایر انگیزانندههای روانشناختی و اجتماعی ،ابعاد
غیررسمی را باعث همبستگی و تمایل افراد برای انجام کارها میداند (اسکات:۹۵۳۱ ،
 .)۹۹۰بر این اساس جهت فهم بهتر الگوی تعامل فرد و سازمان نمیتوان تنها به ابعاد
2
رسمی سازمانها اکتفا نمود .بر این مبنا صاحبنظرانی چون آرگریس ،)۹۱9۰(1کاتر
( )۹۱۹۱و روسو)۹۱۳۱( 3معتقدند که چارچوب تعامل میان افراد و سازمان تنها در
قرارداد رسمی خالصه نمیشود ،بلکه آنچه این الگوی تعاملی و تعهدات طرفینی را
معین مینماید ،ورای قراردادهای رسمی است .این چارچوب تعاملی که به آن قرارداد
روانشناختی 4اطالق میگردد ،جهت تبیین دقیقتر رابطهی سازمان با کارکنان
متبوعشان بکار گرفته میشود .قرارداد روانشناختی عبارت است از مجموعه باورهایی
در خصوص اینکه کارکنان و سازمان چه چیزی به یکدیگر ارائه نموده و چه چیزی از
یکدیگر دریافت مینمایند(روسو .)۵۱۰ :۹۱۱۰،قراردادهای روانشناختی الگوها و
طرحوارههای ذهنی را برای افراد شکل میدهد (روسو )۳۹۵: ۱۰۰۹،که بر آن اساس
افراد انتظارات و حدود تعامل خود با سازمان را تعریف و تحدید مینمایند .بر این مبنا
نوع قراردادهای روانشناختی و الگویی که میان افراد و سازمانها ایجاد مینماید و نیز
شکست و یا تغییر در آن قراردادها ،چه در سطح تحلیل خرد و چه کالن سازمانی،
اثراتی در رفتارها و نگرش افراد به همراه دارد .قراردادهای روانشناختی ازآنجاکه یک
مدل ذهنی هستند ،نمیتوانند بهخودیخود ارزشآفرین باشند .طرحوارههای ذهنی
سبب اقداماتی در افراد میشود که آنها منجر به رفتارهای ارزشآفرین برای سازمان
میگردد .درواقع ازآنجاکه قراردادها در ذهن افراد شکلگرفته و رضایت یا عدم
رضایت از آنها خود را در آیینه رفتار و نگرش کارکنان نشان میدهند ،شناسایی این
ابعاد نحوهی تأثیرگذاری قراردادهای روانشناختی بر آنها اهمیت بیشتری مییابد.
1- Argyris
2- Kotter
3- Rousseau
4- Psychological Contract
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مرور پژوهشهای گذشته نشان میدهد که رضایت افراد از قراردادهای روانشناختی ،با
رضایت شغلی آنها ارتباطی مستقیم و مثبت دارد (کاتر۹۱۹۵،؛ تکلیب۱۰۰۵ ،1؛
ویلکنس و نرمریچ ،)۱۰۹۹ ،2همچنین این رضایتمندی باعث میشود تا عملکرد شغلی
افراد بهبودیافته (بال 3و همکاران )۱۰۹۰ ،و در محیط کاری رفتار شهروندی بهتری از
خود بروز دهند(مارتینز۱۰۰۲ ،4؛ بال و همکاران .)۱۰۹۰ ،همچنین پژوهشهای زیادی
(کاواناق و نوا۹۱۱۱ ،5؛ چوبس۱۰۰۱ ،6؛ پازرفال و هاکان )۱۰۹۰ ،7به بررسی ارتباط
رضایت یا شکست قراردادهای روانشناختی و با ابعاد مختلف تعهد سازمانی در افراد
میشود.
گسترهی این پژوهشها و یافتههای آنها نشان میدهد که توجه به اهمیت
قراردادهای روانشناختی و اثراتی که رضایت از این قراردادها میتواند بر روی
نگرشها و رفتارهای سرمایههای انسانی سازمانها داشته باشد ،بایستی بیش از گذشته
مدنظر مدیران و پژوهشگران باشد تا بر اساس آن بتوانند بینشی کارآمد و جامع از این
موضوع در مدیریت ارزشآفرینان واقعی سازمان داشته باشند .این موضوع بهویژه در
بین افرادی چون اعضای هیأت علمی که بیشتر درگیر انتظارات و تعهدات نانوشته
متقابل میان خود و دانشگاه هستند ،اهمیت مییابد .لذا مسأله اصلی پژوهش حاضر،
بررسی اثرات رضایت از قراردادهای روانشناختی بر ابعاد رفتاری و نگرشی اعضای
هیأت علمی است .با بررسی این مسأله میتوان فهمید که متغیرهای کلیدی در نگرش و
رفتار اعضای هیأت علمی همچون رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،عجین شدن شغلی و
رفتار شهروندی تا چه میزان تحت تأثیر این قراردادها بوده و تغییر در رضایتمندی از
این قراردادها ،تا چه میزان میتواند تحوالت در آنها را پیش.بینی نماید.

چارچوب نظری پژوهش
قرارداد روانشناختی
در تحلیل روابط فرد با سازمان همواره واقعیاتی وجود دارد که این رابطه را
1- Tekleab
2- Wilkens&Nermerich
3- Bal
4- Martinez
5- Cavanaugh, Noe
6- Chubbs
7- Parzefall&Hakanen
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پیچیدهتر ازآنچه تحلیلگران در قالب روابط استخدامی به تصویر میکشند ،مینماید.
تجربه پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی (آرگریس۹۱9۰،؛ کاتر۹۱۹۵،؛ روسو)۹۱۱۰،
نشان میدهد که تعامل فرد و سازمان گرچه در ظاهر در قالبی نظاممند و حقوقی شکل
میگیرد ،اما درواقع این تعامل بسیار گستردهتر و دارای ابعاد متفاوتتری نسبت به آنچه
در قراردادهای رسمی ذکر میگردد ،اتفاق میافتد .لذا در فهم الگوی واقعی این تعامل
پیچیده واژه قرارداد روانشناختی پیشنهاد گردید .آرگریس بهعنوان نخستین کسی که
واژهی «قرارداد روانشناختی کار» را در فضای کسبوکار استفاده کرد ،این واژه را در
موردتوافق ضمنی میان کارکنان و کارفرمایان به کار برد .وی معتقد بود اگر کارکنان
احساس کنند که مدیریت حقوق آنها را در مورد رشد و توسعه آنها محفوظ شمرده
و انگیزهها و عالقهمندیهای آنها را محترم بشمارند ،در مقابل کارکنان نیز به حقوق
مطبوع سازمان احترام گذاشته و تالش دارند تا بیشترین تولید و کمترین شکایت را
داشته باشند(آرگریس  ۱۹: ۹۱9۰،به نقل از کانوی و برینر .)۱۹ : ۱۰۰۳ ،1در تعریفی
دیگر پاول کاتر ،این قرارداد را یک قرارداد ضمنی بین فرد و سازمان میداند که ضمن
آن مشخص میشود هرکدام از طرفین در این رابطه چه چیزی از طرف مقابل دریافت
و چه چیزی به آن میدهند(کاتر .)۱۹: ۹۱۹۵،در تعریفی دیگر این قراردادها
مجموعهای از ادراکات و اعتقادات ذهنی و فردی است در هر شخص شکلگرفته و
میتواند برای هرکدام از افراد سازمان به شکلی متفاوت تعریف گردد(روسو:۹۱۱۰،
 .)۵۱۲درجایی دیگر وی معتقد است قرارداد روانشناختی متشکل از باورهای ذهنی در
توافقات طرفینی است .یک قرارداد در طول زمان یک مدل ذهنی پایدار را برای افراد
ایجاد مینماید که مهمترین ویژگی آن طرفینی بودن وظایف است(روسو.)۳۹۵ :۱۰۰۹،
از سوی دیگر برخی از پژوهشگران معتقدند که برای فهم بهتر و تفسیر قراردادهای
رسمی بایستی از قرارداد روانشناختی استفاده نمود .قراردادهای رسمی فارغ از محیط و
بوم جامعه قابلفهم نبوده و برای فهم بهتر آنها بایستی از بافت اجتماعی در تفسیر آنها
استفاده نمود .حتی برخی پا را فراتر از این نهاده و معتقدند همه قراردادهای قانونی،
اساساً نوعی قرارداد روانشناختی هستند که در طول زمان بهطور رسمی مکتوب شده و
توسط افرادی رسمی اجرا میشوند(روسو .)99۹ :۹۱۱۳،از اینرو آگاهی از قراردادهای
1- Conway&Briner
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روانشناختی در فهم بهتر قراردادهای رسمی ضروری مینماید.
بر اساس تعاریفی که از این قراردادها بیان گردید ،پژوهشگران ویژگیهای مهم و
کلیدی را جهت فهم بهتر جوهره این قراردادها ارائه نمودهاند .طرفینی بودن
ادراکشده ،ضمنی بودن ،مقابلهبهمثل بودن ،پویائی و تغییر و ذهنی بودن ازجمله
ویژگیهایی است که از سوی پژوهشگران این حوزه ،برای قراردادها ذکرشده است.
جدول بهطور اجمالی به تعاریف بیانشده در مورد هرکدام از ویژگیهای برشمرده
برای قراردادها اشاره دارد.
جدول  .0ویژگیهای مطرحشده از سوی صاحبنظران در مورد قراردادهای روانشناختی
ردیف

ویژگی

مفهوم

۹

طرفینیبودن ادراکشده

1

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

(روسو)۹۱۱۳،

مشترکی میان وی و طرف قرارداد وجود داشته باشد.

۱

ضمنی بودن(رابینزوروسو)۹۱۱۲ ،

این قراردادها صریح نبوده و از خالل تفسیر روندهای موجود در مبادالت

۵

2

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

۲

مقابلهبهمثل بودن یا جبرانی بودن

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

(دابوس وروسو)۹۱۱۲،

مثل و جبران مینماید

پویائی و تغییر (کریوکاپیک-

ازآنجاکه ادراکات و انتظارات طرفین از یکدیگر ،دستخوش تغییر و تحول است،

اسکوکو)۱۰۰۹ ،

ازاینرو وظایف طرفینی اقتضائی بوده و محتوای قراردادها میتواند نو به نو
میشود

۳

3

ذهنی بودن (لوینسون وهمکاران،

عمدهی تعاریفی که از قراردادهای روانشناختی ارائه گردیده است ،بر این

۹۱9۱؛ روسو ۹۱۳۱،و روسو)۱۰۰۹،

تأکیددارند که این قراردادها در ذهن فرد شکل میگیرند و معموالً هیچگاه در
عالم بیرون مکتوب نمیشوند.

پیامدهای قراردادهای روانشناختی
نوع قراردادهای روانشناختی و الگویی که میان افراد و سازمانها ایجاد مینماید و
نیز شکست و یا تغییر در آن قراردادها ،چه در سطح تحلیل خرد و چه کالن سازمانی،
اثراتی در رفتارها و نگرش افراد به همراه دارد .قراردادهای روانشناختی ازآنجاکه یک
1- Mutuality
2- Reciprocity
3- Subjectivity
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مدل ذهنی هستند ،نمیتوانند بهخودیخود ارزشآفرین باشند .طرحوارههای ذهنی
سبب اقداماتی در افراد میشود که آنها منجر به رفتارهای ارزشآفرین برای سازمان
میگردد .درواقع ازآنجاکه قراردادها در ذهن افراد شکلگرفته و رضایت یا عدم
رضایت از آنها خود را در آیینه رفتار و نگرش کارکنان نشان میدهند ،شناسایی این
ابعاد نحوهی تأثیرگذاری قراردادهای روانشناختی بر آنها اهمیت بیشتری مییابد.
گرچه متغیرهای متعددی موردتوجه محققان این حوزه بوده است ،اما در این پژوهش
سعی شده تا ضمن بررسی پژوهشهای گذشته ،متغیرهایی انتخاب شوند که هم
اثرگذاری آنها در آن پژوهشها بیشتر موردتوجه بوده و از سوی دیگر با الزامات
خاص شغلی جامعه مورد مطالعه تناسب بیشتری دارد.
در فرا تحلیلی که پیتر سیکه( )۲۳: ۱۰۰۱بر عمده مطالعات که بیشترین ارجاعات به
آنها بوده است به بررسی این متغیرها و پیامدها میپردازد .یافتهها نشان میدهد بیشترین
متغیرهایی که پژوهشگران به بررسی آن پرداختهاند ،رفتار شهروندی سازمانی با  ۹۰بار
تکرار و پس از آن تعهد شغلی با  ۹بار تکرار است که پژوهش حاضر نیز در پی بررسی
اثرات قراردادها بر این متغیرها میباشد .درواقع این ابعاد نسبت به سایر ابعاد ،اثرات
ملموستری در عملکرد افراد دارد .از سوی دیگر متغیر رضایت شغلی که از عمدهترین
متغیرهای موردبررسی در پژوهشهای رفتاری است ،در پژوهشهای این حوزه (
کاناواق و نواِ۹۱۱۱ ،؛ تکلیب ۱۰۰۵،؛ ساوزو۱۰۰۱ ،؛ ویلکنس و نرمریچ)۱۰۹۹ ،نیز
موردتوجه بوده است .شاید اهمیت این متغیر ازآنجا نشأت میگیرد که اثرگذاری این
متغیر بر سایر ابعاد رفتاری و نگرشی در پژوهشهای پیشین موردتوجه بوده و بررسی
این متغیر سبب پیشبینی پذیری بیشتر واکنشهای کارکنان در ابعاد عملکردی و ذهنی
باشد .همچنین آرامش روانی از دیگر متغیرهایی است که برای بررسی موردتوجه
قرارگرفته است .عالوه بر سابقهی پژوهشهای پیشین (پازرفالوهاکان)۱۰۹۰ ،که به
ارتباط این متغیر با قراردادهای روانشناختی پرداخته است ،تناسب بیشتر بررسی این
متغیر در جامعه آماری پژوهش اهمیت بررسی آن و اثرگذاری قراردادها بر آن را
افزون مینماید .ازآنجاکه شغل عضو هیأت علمی ،مستلزم فرایند اندیشیدن و دقت نظر
در مسائل علمی است ،از اینرو وجود آرامش روانی و ذهنی بهدوراز تالطم جهت
اندیشیدن و انجام کار علمی ضروری مینماید .از اینرو در مدل نهایی تحقیق ،سه
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متغیر رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و آرامش روانی بهعنوان ابعاد نگرشی و رفتار
شهروندی سازمانی بهعنوان بعد رفتاری مورد مطالعه انتخاب گردیدند.
در جدول  ،متغیرها و سازههایی است که در پژوهشهای گذشته اثرگذاری قرارداد
روانشناختی روی آنها بررسی شده و پژوهشهای متناظر آنها ،مرور شده است.
جدول  .2سازه یا متغیر مورد مطالعه در پژوهشهای قراردادهای روانشناختی و پژوهشهای
متناظر
ردیف

سازه یا متغیر مورد مطالعه

۹

رضایت شغلی

۱

رفتار شهروندی سازمانی

۵

تعهد سازمانی

۲

آرامش روانی

پژوهشهای صورت گرفته
(کاتر( )۹۱۹۵،تکلیب( )۱۰۰۵،کاناواق و نواِ)۹۱۱۱ ،
(ویلکنس و نرمریچ)۱۰۹۹ ،
( مارتینز( )۱۰۰۲ ،بال و همکاران)۱۰۹۰ ،
(پازرفالوهاکان( )۱۰۹۰ ،چوبس)۱۰۰۱ ،
(هیوئی-فانگ و یانگ-هو)۱۰۰۱ ،
(پازرفالوهاکان)۱۰۹۰ ،

در این مجال ،بهطور اختصار به معرفی این سازهها و متغیرها میپردازیم.

تعهد سازمانی
از پیامدهای احساس کارکنان در مورد پایبندی سازمان به وظایف و تعهدات خود
در قرارداد روانشناختی ،ایجاد تعهد سازمانی 1در افراد است .تعهد شغلی به حالتی
اطالق میشود که در آن فرد شاغل خود را با یک سازمان خاص و اهداف آن یکسان
میپندارد و خواهان آن است که همواره عضو این سازمان باقی بماند .درواقع شخص
متعهد از سازمان خود ،هویت میگیرد (رابینز و جاج.)۳۹: ۹۵۳۱،
نگاه به سایر پژوهشها (هیوئی ـ فانگ و یانگ ـ هو۱۰۰۱ ،2؛ چوبس )۱۰۰۱ ،نشان
میدهد که رضایت کارکنان از این قراردادها رابطه مثبت با ایجاد تعهد سازمانی داشته
و تعهد عاطفی شغلی در افراد را بهبود میبخشد .درواقع احساس رضایتمندی از این
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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عاطفی فرد در کارش میگردد(پازرفالوهاکان .)۹ :۱۰۹۰ ،از اینرو تعهد سازمانی یکی
از نگرشهایی است که در پژوهش حاضر موردتوجه قرارگرفته و اثر قراردادهای
روانشناختی بر آنها بررسی میگردد.

رضایت شغلی
میتوان گفت که این سازه قدیمیترین متغیری است که موردتوجه پژوهشگران
حوزه رفتار سازمانی بوده و بیشترین سهم را در پژوهشهای این حوزه به خود
اختصاص داده است.پژوهشهای قراردادهای روانشناختی نیز از این موضوع مستثنی
نبوده و رضایت شغلی ازجمله نگرشهای فردی است که در پژوهشهای این حوزه
(کاواناق و نواِ۹۱۱۱ ،؛ تکلیب ۱۰۰۵،؛ ساوزو۱۰۰۱ ،؛ ویلکنس و نرمریچ:۱۰۹۹ ،
)9۳موردتوجه پژوهشگران میباشد .از این سازه تعاریف گوناگونی ارائه شده مثالً
الک در  ۹۱۹9از رضایت شغلی 1را خوشنودی فرد از شغل خود قلمداد نموده که
نتیجه آن احساس مثبت عاطفی فرد از کار یا تجربهی کاری اوست (به نقل از اوکلوم
ستین .)۱۰۰9 ،2همچنین لوتانز رضایت شغلی را حالت احساسی مثبت و خوشایندی که
ناشی از ارزیابی یک فرد از کار و تجربهی کاری خود میباشد برمیشمارد .در نگاه
وی ،رضایت شغلی پیامد ادراک کارکنان در مورد چگونگی برآوردن مطلوبهای
ذهنی و خواستههای آن میباشد(لوتانز.)۹۲۹ : ۱۰۹۹ ،
پژوهشها در این حوزه نشان میدهند که احساس رضایت از قراردادهای
روانشناختی و پایبندی سازمانها در انجام وظایف و تعهدات خود سبب افزایش
رضایت شغلی افراد در سازمان گردیده و در مقابل احساس نارضایتی و شکست
قراردادهای روانشناختی سبب کاهش رضایت شغلی در افراد میگردد(کاواناق و نواِ،
۹۱۱۱؛ ویلکنس و نرمریچ.)9۳ : ۱۰۹۹ ،

رفتار شهروندی کارکنان
سازهی رفتار شهروندی سازمانی 3نخستین بار توسط باتماناند و ارگان مطرح گردید.
1- organizational saticfastion
2- Olcum Cetin
3- organizational citizenship bahavior
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ارگان و همکارش در تعریفی که از رفتار شهروندی ارائه نمود ،آن را نوعی رفتار
اختیاری معرفی نموده که بهطور مستقیم یا صریح در سیستم رسمی پاداش سازمانی
تشویق نمیشود ،ولی موجب افزایش اثربخشی سازمان میگردد .درواقع رفتار
شهروندی یکی از رفتارهایی است که قابلیتهای منحصربهفرد منابع انسانی را به ظهور
رسانده و سبب ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان میگردد (پین و ارگان.)۲9 : ۱۰۰۰ ،1
ازآنجاکه رفتار شهروندی ،همواره با انجام کارهایی فراتر از نقش رسمی افراد در
سازمان همراه است و از سوی دیگر وظایف و کارکردهای شغل استادی همواره متأثر
از ارزشها و الزامات اخالقی است که فراتر از نقشهای رسمی تعریف میگردد،
توجه به این متغیر و اثرپذیری آن از قراردادهای روانشناختی مهم مینماید.
پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه نشان میدهد که رضایت از قراردادهای
روانشناختی اثر مثبتی بر بروز رفتار شهروندی از سوی افراد دارد .بهعنوان نمونه نتایج
پژوهشی که بال و همکارانش انجام دادند ،نشان میدهد که میان رضایت از قرارداد
روانشناختی و بروز رفتار شهروندی از سوی کارکنان در سازمان رابطه مثبتی وجود
دارد(بال و دیگران .)۱99 : ۱۰۹۰ ،همچنین در پژوهشی که مارتینز بر روی کارمندان
تماموقت بخش فناوری اطالعات در سازمانی صورت داد ،مشاهده نمود که میان
شکست و نارضایتی از قراردادهای روانشناختی و بروز رفتارهای شهروندی در بین
کارکنان رابطهی منفی وجود دارد (مارتینز.)۹9۲ : ۱۰۰۲ ،
ارگان در تقسیمبندی که از ابعاد مختلف رفتار شهروندی ارائه مینماید ،این رفتارها را
به  ۳بعد نوعدوستی ،وظیفهشناسی ،جوانمردی ،ادب/نزاکت و فضیلت مدنی 2تقسیم
مینماید .گرچه تمام این ابعاد در نهایت برای سازمان مفید و سودبخش هستند ،اما برخی از
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
است که ازجملهی آن فضیلت مدنی است .بر این اساس پژوهشگران تفاوت ابعاد مختلف
رفتار شهروندی را در ارتباط با قراردادهای روانشناختی مدنظر قرار دادهاند .بهعنوان نمونه
رابینسون و موریسون ( )۱۱۹ : ۹۱۱۳معتقدند که شکست ادراک شده در قراردادهای
روانشناختی ،اثر منفی قویتری بر بعدی چون رفتارهای فضیلت مدنی (که بیشتر متمرکز به
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
جوانمردی (که تعامل افراد با یکدیگر را شامل میشود) ،از خود نشان میدهد .همچنین در
پژوهش دیگری (ترنلی و دیگران )۱۰۰۵ ،که برای بررسی رابطهی میان رضایت از
قراردادهای روانشناختی و رفتار شهروندی صورت گرفت ،نتایج نشان میدهد که رابطهی
میان رضایت از قراردادهای روانشناختی با رفتار شهروندی کارکنان نسبت به سازمان
است ،به مراتب قویتر از رابطهی میان رضایت از این قراردادها با ابعادی از رفتار شهروندی
که بر رابطهی فرد با همکارانش متمرکز است .این نکته ناشی ازا ین واقعیت است که
قرارداد روانشناختی ناشی از نوعی تعامل میان فرد و سازمان است و نه فرد با سایر همکاران
و به همین سبب در بررسی رابطهی قراردادها با رفتار شهروندی سازمانی ،توجه به ابعاد
رابطه با کلیت سازمان ضروری مینماید .بر این اساس ابعاد رفتارهای مرتبط با فضیلت
مدنی موردتوجه پژوهش قرارگرفته است.

آرامش روانی
یکی دیگر از پیامدهای احساس رضایت کارکنان از قراردادهای روانشناختی آنان با
سازمان ،افزایش آرامش روانی و ذهنی کارکنان میباشد .آرامش روانی به یک حالت
مطلوب ذهنی اطالق میشود که افراد در آن حالت ذهنی از نظر احساسی ،روانشناختی و
اجتماعی در بهترین وضعیت قرار دارند(کییس .)۳۲۹ :۱۰۰۳،1مارجوریتا و جاری با مرور
پژوهشهای پیشین دریافتند که رضایت از قراردادهای روانشناختی ،بهطور مثبت بر
کارکنان مؤثر بوده و سبب بهبود و ارتقای عاطفی و احساسی آنها در محیط کار میگردد.
همچنین در پژوهش تجربی که صورت دادند ،دریافتند که رضایت کارکنان از قراردادهای
روانشناختی بر آرامش روانی و ذهنی آنها مؤثر است .آنها آرامش روانی را با عواملی
چون سطح شادی ،رضایت از زندگی ،میزان عصبانیت ،مقدار افسردگی و میزان خستگی
سنجیدهاند(پازرفالوهاکان.)۹ :۱۰۹۰ ،

عجین شدن با کار
عجین شدن با کار 2عبارت است از یک حالت ذهنی مثبت و رضایتبخش مرتبط با
1- Keyes
2- Work engagement
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کار که همراه با ویژگیهایی چون سرزندگی و شور در کار ،از خود گذشتگی و
شیفتگی نسبت به کار معرفی و شناسایی میشود (شائوفلی1وباکر .)۹۰۱ :۱۰۰9 ،توجه به
این موضوع ریشه در تفکر روانشناسی مثبت دارد .این نگاه و رویکرد در روانشناسی
معتقد است روانشناسی عالوه بر بهبود افراد مریض ،باید به ساخت و ایجاد افراد سالم
و خود شکوفا نیز توجه کند و بر این اساس جوامع را به سمت ساخت جامعه روانی
سالم ۱رهنمون سازند (قلی پور.)۲۳ :۹۵۳9 ،افرادی که با کار خود عجین میشوند ،در
کار پر انرژی و فعال بوده ،بهطور مثبت با کار خود ارتباط برقرار نموده و احساس نوعی
کارآموزی در کار خود دارند .این افراد در کار خود پیگیر بوده و نوعی حالت شناختی
ـ احساسی شفاف نسبت به کار دارند (کیونکو ،بورک و فیکسنبام.)۵۰۰ :۱۰۰9 ،3
عجین شدن در کار ،تا سطح زیادی تحت تأثیر سطح تأمین رضایت افراد از طریق
فراهم آوردن منابع شغلی مورد نیاز آنهاست .منابع شغلی مطرحشده برای افراد نیز
شامل گستره متنوعی از منابع فیزیکی و روانشناختی را شامل میشود .ازجمله منابع
روانشناختی حمایت اجتماعی ،استقالل فردی و تأمین رضایت از قراردادهای روان-
شناختی است .پژوهشهای گذشته نشان میدهد در نهایت رضایت و فراهم آوردن این
منابع شغلی منجر به عجین شدن بیشتر افراد در کار میگردد (دیکرز4وهمکاران:۱۰۰۱ ،
 .)9۰از سوی دیگر عجین شدن در شغل سبب ایجاد احساس رضایت درونی برای افراد
شده که نتایج مثبت نگرشی و رفتاری برای افراد در پی دارد .عجین شدن در کار بر
روی آرامش روانی افراد در محیط کار مؤثر است(پازرفال و هاکان۳ :۱۰۹۰ ،؛ بورک
وهمکاران .)۱ :۱۰۰۱ ،در پژوهشی که پازرفالوهاکاندر مورد پیامدهای رفتاری و
نگرشی رضایت از قراردادهای روانشناختی داشتند ،در مدل پژوهش خود ،عجین
شدن در کار را بهعنوان متغیر میانجی اثرگذاری قراردادهای روانشناختی بر آرامش
روانی قرار دادند(پازرفال و هاکان.)۳ :۱۰۹۰ ،
بر این اساس در مدل نهایی پژوهش ،متغیر عجین شدن با کار ،بهعنوان میانجی اثر
رضایت از قراردادهای روانشناختی بر آرامش روانی در نظر گرفته شده است .باتوجه به
مرور پژوهشهای گذشته و آنچه در مورد پیامدهای رفتاری و نگرشی قراردادهای
1- Schaufeli
2- Eupsychian
3- Koyuncu, Burke, Fiksenbaum
4- Dikkers
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روانشناختی مطرح گردید ،مدل مفهومی پژوهش در شکل شماره  ،پیشنهاد شده است.
رضایت شغلی
رفتار شهروندی سازمانی
قراردادهای روانشناختی
تعهد سازمانی

آرامش روانی

عجین شدن با کار

شکل شماره  .0مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش

روش تحقیق
همانگونه که بیان گردید ،هدف پژوهش بررسی اثر رضایت از قراردادهای
روانشناختی در اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است .برای این منظور،
فرضیههای ذیل جهت بررسی تدوین و مورد آزمون قرار گرفت.

فرضیات اصلی





قراردادهای روانشناختی بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی ،اثر مثبت و
معناداری دارد.
قراردادهای روانشناختی بر تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی ،اثر مثبت و
معناداری دارد.
قراردادهای روانشناختی بر بروز رفتار شهروندی اعضای هیأت علمی اثر مثبت و
معناداری دارد.
قراردادهای روانشناختی بر عجینشدن شغلی اعضای هیأت علمی اثر مثبت و
معناداری دارد.

بررسی اثررضایت از قراردادهای روانشناختی013 ....

 قراردادهای روانشناختی با متغیر میانجی عجینشدن شغلی بر آرامش روانی اعضای
هیأت علمی اثر مثبت و معناداری دارد.
جهت بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری با
استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده گردید.

روش نمونهگیری جهت توزیع پرسشنامه
جهت انتخاب نمونه مورد نیاز برای توزیع پرسشنامه ،از روش نمونهگیری تصادفی
طبقهای استفاده شده است .این نمونهگیری که یک انباشت طبقهای است ،در مقیاسی
گسترده برای استاندارد کردن آزمونهای انفرادی بهکاررفته است .با این کار ضمن
افزایش کارآمدی نمونه ،شانس تورش نظامدار نیز کاهش مییابد .بر اساس جدول
مورگان ،حجم نمونه مورد نیاز برای جامعه مورد مطالعه برابر با  ۱۲۳است .همچنین
مقدار نمونه محاسبه شده بر اساس فرمول کوکران برای این جامعه ۱۲۹/۱ ،است .پس
از تعیین تعداد نمونه نوبت به تشکیل طبقات موجود در نمونه است .در این پژوهش
برای این منظور تقسیمبندی ششگانه گروههای آموزشی که در معاونت طرح و برنامه
دانشگاه مورد استفاده میباشد ،مبنای عمل قرارگرفته و بر اساس آن تعداد و نسبت هر
طبقه محاسبه شده در جدول  ،۵تعداد هیئت علمی ،نسبت اعضا بهکل جامعه و تعداد
نمونه انتخاب شده در هر گروه اشاره شده است.
جدول  .3تعداد هیئت علمی ،نسبت اعضا بهکل جامعه و تعداد نمونه انتخاب شده در هر گروه
ردیف

گروه آموزشی

تعداد هیئت علمی

نسبت اعضا بهکل جامعه

تعداد نمونه

۹

علوم انسانی

۱۳۲

 ۵9/۳درصد

۱۰/۳

۱

علوم پایه

۹۵۱

 ۹۱درصد

۲۹/۲

۵

کشاورزی

۹۹۱

 ۹۹درصد

۲۱/۹

۲

مهندسی

۹۵۳

 ۹۱/۳درصد

۲۱/۳

۳

معماری و هنر

۲

 ۰/۳درصد

۹

9

دامپزشکی

۲۱

 ۹درصد

۹۹/9

9۱9

 ۹۰۰درصد

۱۲۳

جمع
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در این پژوهش ۵۰۳ ،پرسشنامه جمعآوری شده و مبنای محاسبه قرار گرفت.
همچنین توزیع جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه بر اساس جنسیت ۹۹/۹،درصد زن و
 ۳۱/۵درصد را مرد تشکیل داده است .همچنین بر اساس مرتبه علمی ،نمونه مورد
مطالعه از  ۳/9درصد مربی ۳۳/۳ ،درصد استادیار ۱9/۳ ،درصد دانشیار و  ۱/۲درصد
استاد شکلگرفته است .از حیث سنوات خدمت ۵۹/۲ ،درصد نمونه سابقهی کمتر از ۳
سال ۹۵/9 ،درصد  9تا ۹۰سال ۹۰/۱ ،درصد  ۹۹تا ۹۳سال ۹۳/9 ،درصد  ۹9تا  ۱۰سال،
۹9/۵درصد ۱۹تا  ۱۳سال ۵/۹ ،درصد  ۱9تا  ۵۰سال و  ۵/۹درصد  ۵۰سال به باال سابقه
خدمت دارند.

ابزار پرسشنامه
در طراحی پرسشنامه جهت سنجش و اندازهگیری مؤلفهها و متغیرهای موجود در
مدل مفهومی تحقیق ،از سنجههای متعددی استفاده گردید که در نهایت پرسشنامه در
قالب طیف ۳تایی لیکرت طراحی و در جامعه توزیع گردید .به جز سنجه مورد استفاده
در بررسی رضایت از قراردادهای روانشناختی که به سبب تفاوت در جامعه مورد
مطالعه این سنجه بر اساس مصاحبه تدوین و مورد تحلیل عاملی تأییدی قرار گرفت ،در
بقیه متغیرها از سنجههای استاندارد موجود که روایی آنها در سایر پژوهشها مورد
تأیید قرارگرفته بودند ،استفاده شد.
جهت اطمینان از مناسب بودن ابزار تحقیق ،از دو مفهوم روایی و پایایی در بررسی و
ارزیابی پرسشنامه استفاده گردید .نتایج بررسی سنجههای مورد استفاده در پژوهش که
در سایر پژوهشهای گذشته مورد استفاده بوده ،حاکی از روایی باالی آنها میباشد.
ه مچنین از روش روایی محتوا برای بررسی روایی و اعتبار سنجه استفاده شده است.
روایی محتوا نوعی اعتبار است که معموالً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار
اندازهگیری به کار برده میشود .برای اطمینان از اعتبار محتوا باید در موقع ساخت
سنجه چنان عمل کرد که سؤالها تشکیل دهنده آن ابزار معرف قسمتهای محتوای
انتخاب شده باشد ،لذا این روایی همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده میشود .اعتبار
محتوای یک آزمون معموالً توسط افرادی متخصص در موضوع تعیین شده و به
قضاوت داوران بستگی دارد(سرمد و همکاران .)۹۹۹ : ۹۵۳۳ ،برای حصول اطمینان از
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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
یافت.همچنین جهت اطمینان از پایایی پرسشنامه طراحی شده ،با استفاده از نرمافزار
 ،SPSSمیزان آلفای کرونباخ اجزای پرسشنامه محاسبه شد .جدول  ،نشاندهندهی
میزان آلفای محاسبه شده است.
جدول  .4میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده جهت پایایی پرسشنامه
ردیف

متغیر مورد نظر

میزان آلفای مصاحبه شده

۹

قرارداد روانشناختی

۰/۱۲۱

۱

تعهد سازمانی

۰/۳۱۳

۵

رضایت شغلی

۰/۳9۱

۲

رفتار شهروندی سازمانی

۰/۹۰۳

۳

درگیر شدن در شغل

۰/۱۰۱

9

آرامش روانی

۰/۳۱۱

مقادیر محاسبه شده در جدول نشان میدهد که میزان آلفا بیشتر از  ۰/۹بوده که این
میزان موید مناسب بودن پایایی پرسشنامه میباشد.

تجزیه و تحلیل دادهها
بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش با بهرهگیری از مدلسازی معادالت ساختاری
صورت گرفت .برای این کار ،مدل مفهومی با استفاده از نرمافزار لیزرل مورد آزمون
قرار گرفت .بررسی نتایج و شاخصهای محاسبه شده که حاصل از اجرای این
مدلسازی است ،نشان میدهد که مدل طراحی شده از برازش مناسبی برخوردار است.
مقادیر برای بررسی برازش شاخصهای محاسبه شده در جدول  ،منعکس شده است.
همانگونه که در این جدول مشاهده میشود ،مقدار ریشه میانگین مربعات خطای
برآورد ۰/۳۰است که برای برازش مناسب است .همچنین نسبت کای مربع به درجهی
آزادی برابرست با  ۱/۱۲که این میزان از مقدار  ۵کمتر بوده و برازش مناسب مدل را
نشان میدهد .همچنین مقدار آمارهی  Pکه کمتر از  ۰/۰۳است ،نشان میدهد که
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فرضیات مدل در مقدار مجاز قرار دارند.
جدول  .9محاسبه شاخصهای مربوط به برازش مدل معادالت ساختاری پژوهش
نام شاخص

مقدار بدست آمده در مدل واقعی

درجه آزادی ()df

۳۹۲

کای مربع یا کای اسکوئر()χ2

۱۲۰۹/۹۹

سطح معناداری برای کای مربع ()P-Value

۰/۰۰۰

کای اسکوئر بهینه شده ()χ2/df

۱/۱۲

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ))RMSEA

۰/۰۳۰

پس از بررسی تناسب مدل ،ابتدا فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند .در
جدول  ،میزان آماره آزمون و وضعیت فرضیات مطرحشده در مدل معادالت ساختاری
بررسی شده است .همانگونه که نتایج نشان میدهند ،فرضیات شکلدهندهی معادالت
ساختاری مورد آزمون تأیید شده و در سطح اطمینان  ۱۳درصدی ،اثرگذاری
قراردادهای روانشناختی بر ابعاد مورد مطالعه مورد قبول است .مقادیر آمارهی محاسبه
شده همگی کمتر از مقدار استاندارد که  ۹/۱9است بوده و نشان میدهد که فرضیات
تأیید شدهاند .همچنین شکل خروجی حاصل از نرمافزار در بررسی فرضیات پژوهش
را نشان میدهد .خروجی نرمافزار در این شکل مقدار آماره آزمون محاسبه شده برای
هر کدام از فرضیات را نمایش میدهد.
جدول  .6میزان آماره آزمون و وضعیت فرضیات مطرحشده در مدل معادالت ساختاری
ردیف

فرضیه

آماره آزمون

استاندارد آماره

وضعیت فرضیه

۹

قراردادهای روانشناختی بر رضایت شغلی

۳/۳۲

۹/۱9

تایید فرضیه

۱

قراردادهای روانشناختی بر رفتار شهروندی

۳/۰۵

۹/۱9

تایید فرضیه

۵

قراردادهای روانشناختی بر تعهد سازمانی

۳/۱۲

۹/۱9

تایید فرضیه

۲

قراردادهای روانشناختی بر عجینشدن شغلی

۲/۹۲

۹/۱9

تایید فرضیه

۳

عجینشدن شغلی بر آرامش روانی

۹/۹۹

۹/۱9

تایید فرضیه

بررسی اثررضایت از قراردادهای روانشناختی000 ....

شکل  .2خروجی نرمافزار لیزرل -نتایج معادالت ساختاری فرضیات پژوهش

از سوی دیگر نتایج تحلیلها نشان میدهد که میزان شدت رابطهی رضایت از
قراردادهای روانشناختی با ابعاد مختلف رفتاری و نگرشی یکسان نیست .در جدول ،
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میزان اثرگذاری قراردادهای روانشناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری در مدل معادالت
ساختاری مطرحشده است.
جدول  .7میزان اثرگذاری قراردادهای روانشناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری در مدل
معادالت ساختاری
ردیف

فرضیه

میزان اثرگذاری

وضعیت اثرگذاری

۹

قراردادهای روانشناختی بر رضایت شغلی

۰/9۱

زیاد

۱

قراردادهای روانشناختی بر رفتار شهروندی

۰/۵۳

متوسط

۵

قراردادهای روانشناختی بر تعهد سازمانی

۰/۳۱

زیاد

۲

قراردادهای روانشناختی بر عجینشدن شغلی

۰/۵۰

متوسط

۳

عجینشدن شغلی بر آرامش روانی

۰/9۳

زیاد

همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،تغییر در سطح رضایت قراردادهای
روانشناختی بیشترین تاثیر را در میزان رضایت شغلی دارد .میزان اثرگذاری
قراردادهای روانشناختی بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی ۰/9۱میباشد .این
مقدار که بیش از  ۰/9است نشانگر این است که رضایت افراد از این قراردادها ،بهطور
چشمگیری بر رضایت افراد از شغل آنها موثر بوده و توجه مدیران به محتوای این
قراردادها میتواند رضایت شغلی سرمایههای اصلی دانشگاه را در پی داشته باشد.
همچنین میزان ارتباط قراردادهای روانشناختی با تعهد به میزان  ۰/۳۱است که در این
میزان نشانگر رابطهی قوی و میزان پیشبینی پذیری مناسب است .این مقدار نشان
میدهد که به ازای  ۹واحد تغییر در رضایت از قراردادهای روانشناختی ،سبب ۰/۳۱
تغییرات در میزان تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی میباشد .ازآنجاکه این مقدار بسیار
نزدیک به  ۰/9است ،نشان میدهد که یکی از راههای افزایش تعهد اعضای هیأت
علمی نسبت به دانشگاه ،افزایش سطح رضایت آنها از قراردادهای روانشناختی است
و با رضایت آنها از قراردادهای روانشناختی میتوان آنها را نسبت به دانشگاه متعهد
نمود.
بُعد رفتاری دیگر مورد مطالعه ،رفتار شهروندی سازمانی است .فرضیه اثرگذاری اثر
قراردادهای روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی تأیید شده است .اما میزان

بررسی اثررضایت از قراردادهای روانشناختی007 ....

اثرگذاری قراردادها بر رفتار شهروندی سازمانی و شدت این رابطه به میزان  ۰/۵۳است
که حاکی از اثرگذاری متوسط قراردادها بر رفتار شهروندی سازمانی است .این مقدار
نشان میدهد که به ازای  ۹واحد تغییر در رضایت از قراردادهای روانشناختی ،سبب
بروز  ۰/۵۳تغییرات در میزان رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیأت علمی میباشد.
در نهایت عامل نگرشی مورد مطالعه ،عجین شدن شغلی است که میزان  ۰/۵۰با
قراردادهای روانشناختی ارتباط دارد .میزان اثرگذاری قراردادها بر عجین شدن شغلی
و شدت این رابطه به میزان  ۰/۵۰است که حاکی از اثرگذاری متوسط قراردادهای
روانشناختی بر عجین شدن شغلی است .این متغیر بهعنوان متغیر میانجی در بررسی
رابطهی میان قراردادهای روانشناختی و آرامش روانی در نمونه مورد مطالعه استفاده
شده است.
فرضیه دیگر مورد بررسی در پژوهش ،اثرگذاری عجین شدن شغلی بر آرامش
روانی اعضای هیأت علمی دانشگاه است .یافتههای تحلیلها نشانگر این است که عجین
شدن شغلی،به میزان  ۰/9۳بر آرامش روانی اعضای هیأت علمی موثر است .این مقدار
که نشان دهندهی اثرگذاری زیاد است بیان میکند که  ۹واحد تغییرات در میزان عجین
شدن اعضای هیأت علمی در شغل خود ،سبب تغییرات به میزان  ۰/9۳در آرامش روانی
آنها میگردد .این نتایج نشان میدهد که آرامش روان اعضای هیأت علمی به شدت
تحت تأثیر عجین شدن آنها با شغلشان بوده و شغل آنها بسیار نقش مهمی در زندگی
فردی آنان دارد .در شکل  ،خروجی نرمافزار لیزرل در ارتباط با شدت اثرگذاری
رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری مورد مطالعه نشان داده
شده است .درواقع هرکدام از این مقادیر نشان میدهد که به ازای تغییر در رضایت از
قراردادهای روانشناختی ،چه مقدار تغییر در هرکدام از متغیرهای مورد مطالعه را
میتوان پیشبینی نمود.
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شکل  .3مدل معادالت ساختاری آزمون فرضیات پژوهش

بررسی اثررضایت از قراردادهای روانشناختی001 ....

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
همانگونه که بیان گردید ،قراردادهای روانشناختی ،قراردادها و درواقع الگوهای
تعاملی نانوشتهای هستند که افراد با سازمان خود در نظر میگیرند .گرچه این قراردادها
مکتوب نبوده ،اما تغییرات و نارضایتی از اجرای آنها را میتوان در پیامدها و نتایج
آنها رصد نمود .این پژوهش در پی این بود که رضایت از قراردادهای روانشناختی
چه تاثیری در ابعاد رفتاری و نگرشی اعضای هیأت علمی دارد .ابعاد مورد مطالعه شامل
رفتار شهروندی سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و عجین شدن با کار بود.
نتایج تحلیل دادهها نشان میدهد که رضایت از قراردادهای روانشناختی اثر مثبتی
بر بروز رفتارهای شهروندی در میان اعضای هیأت علمی دارد .مقایسهی این موضوع با
یافتههای پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه همخوانی دارد .بهعنوان نمونه نتایج
پژوهشی که بال و همکارانش انجام دادند ،نشان میدهد که میان رضایت از قرارداد
روانشناختی و بروز رفتار شهروندی از سوی کارکنان در سازمان رابطه مثبتی وجود
دارد(بال و دیگران .)۱99 : ۱۰۹۰ ،همچنین در پژوهشی که مارتینز بر روی کارمندان
تمام وقت بخش فناوری اطالعات در سازمانی صورت داد ،مشاهده نمود که میان
شکست و نارضایتی از قراردادهای روانشناختی و بروز رفتارهای شهروندی در بین آن
کارکنان رابطهی منفی وجود دارد (مارتینز.)۹9۲ : ۱۰۰۲ ،
فرضیهی دیگر پژوهش اثر مثبت رضایت از قراردادهای روانشناختی بر تعهد
سازمانی اعضای هیأت علمی است .تحلیل دادههای پژوهش ،حاکی از اثر مثبت
رضایت از این قراردادها بر تعهد آنهاست .نگاه به سایر پژوهشها (هیوئی-فانگ و
یانگ ـ هو۱۰۰۱ ،؛ چوبس )۱۰۰۱ ،نشان میدهد که رضایت کارکنان از این قراردادها
رابطه مثبت با ایجاد تعهد سازمانی داشته و تعهد عاطفی شغلی در افراد را بهبود
میبخشد که با نتایج حاصله از این پژوهشهمسویی دارد .درواقع احساس رضایتمندی از
این قرارداد سبب درگیر شدن بیشتر کارمند در شغل گردیده و این عامل خود سبب
تعهد عاطفی فرد در کارش می گردد(پازرفالوهاکان.)۹ :۱۰۹۰ ،
بعد دیگری که مورد بررسی قرار گرفت ،رضایت شغلی است .پژوهشها در این
حوزه نشان میدهند که احساس رضایت از قرارادادهای روانشناختی و پایبندی
سازمانها در انجام وظایف و تعهدات خود سبب افزایش رضایت شغلی افراد در
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سازمان گردیده و در مقابل احساس نارضایتی و شکست قراردادهای روانشناختی
سبب کاهش رضایت شغلی در افراد میگردد(کاواناق و نواِ ۵۱۵ :۹۱۱۱ ،؛ ویلکنس و
نرمریچ .)9۳ : ۱۰۹۹ ،نتایج تحلیل دادههای پژوهش ،این فرضیه را تایید و رابطهی
مستقیم رضایت از قراردادها با میزان رضایت شغلی افراد در سازمان را صحه میگذارد.
نگرش دیگر مورد بررسی در این پژوهش ،آرامش روانی بود که اثر رضایت از
قراردادهای روانشناختی با متغیر میانجی عجین شدن با کار بر روی آن مورد سنجش
قرار گرفت .این در پژوهشی که پازرفالوهاکاندر مورد پیامدهای رفتاری و نگرشی
رضایت از قراردادهای روانشناختی داشتند ،در مدل پژوهش خود ،عجین شدن با کار
را بهعنوان متغیر میانجی اثرگذاری قراردادهای روانشناختی بر آرامش روانی قرار
دادند(پازرفالوهاکان.)۳ :۱۰۹۰ ،
بررسی فرضیات مطرحشده و ابعاد مورد مطالعه نشان از اهمیت و جایگاه
قراردادهای روانشناختی در مدیریت و بهرهگیری صحیح از سرمایههای انسانی
سازمانها دارد .نتایج پژوهش ،این ادعا که بهکارگیری مفهوم قراردادهای روانشناختی
که برای فهم بهتر جوهرهی تعامل فرد و سازمان بوده و این قراردادها اثر زیادی در
کیفیت این مبادله دارند ،را به خوبی تأیید مینماید .بر این اساس دو دسته پیشنهاد
کاربردی و پیشنهاد برای پژوهشهای آتی می توان مطرح نمود.
با توجه به اهمیت و اثرگذاری قراردادهای روان شناختی بر ابعاد رفتاری و نگرشی
اعضای هیأت علمی از یک سو و همچنین اثرپذیری این قراردادها از شرایط اقتصادی،
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
دانشگاه دارند ،بهطور منظم محتوا و وضعیت رضایت از این قراردادها را در بین اعضای
هیأت علمی پایش نموده تا عوامل موثر بر عملکرد آنها را پایش و کنترل نماید .این
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
ایجاد گردید که بر اساس این سواالت موضوعاتی جهت انجام پژوهشهای آتی در
این حوزه پیشنهاد می گردد:
 بررسی اثر گذاری گونههای مختلف فرهنگ دانشگاهی بر محتوای قرارداد

بررسی اثررضایت از قراردادهای روانشناختی003 ....








روانشناختی اعضای هیأت علمی.
بررسی اثر گذاری اقدامات و سیاستهای مختلف استخدامی اعضای هیأت علمی بر
قرارداد روانشناختی آنها.
بررسی اثر گذاری ویژگیهای شخصی مانند جنسیت ،شخصیت و  ...اعضای هیأت
علمی بر محتوای قرارداد روانشناختی آنها.
بررسی نحوهی اثرگذاری مولفههای فرهنگ اجتماعی مانند فاصله قدرت ،مردانه یا
زنانه بودن فرهنگ ،پرهیز از عدم اطمینان و  ...بر قرارداد روانشناختی اعضای هیأت
علمی.
بررسی تغییرات در رویههای سازمانی بر قرارداد روان شناختی اعضای هیأت علمی
بررسی محتوای قرارداد روان شناختی اعضای هیأت علمی با توجه به گروههای
آموزشی دانشگاهی
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