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Abstract
As the human resource management processes and methods shifts to customization, the
concept of idiosyncratic deals as non-standardized personalized contracts between
employees and employers has been the subject of interest in recent years. The purpose of
this study was to investigate the impact of idiosyncratic deals on the dimensions of
perceived organizational justice as well as examining the moderating role of leader-member
exchange in these relationships. This quantitative research is an applied one in terms of
purpose, and a descriptive survey in terms of data collection. The statistical population of
this study was branch staff of one of the big chain stores in Tehran and random cluster
sampling method was applied. Standard questionnaires were used for data collection and
structural equation modeling was performed using Smart PLS3.2.6 software. According to
the results of the study, however, idiosyncratic deals did not have a significant effect on
perceived distributive justice, it had a significant positive effect on perceived procedural
and interactive justice. Also in the context of moderating relationships, the results showed
that the leader-member exchange is a significant moderator in the relationship of
idiosyncratic deals to perceived procedural and interactive justice, in a way that reinforces
these relationships.
Keywords: Idiosyncratic Deals; Distributive Justice; Procedural Justice; Interactive
justice; Leader-Member exchange.
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چکیده
همزمان با سیر حرکت فرایندها و روشهای مدیریت منابع انسانی به سمت متناسبسازی ،مفهوم قراردادهاای نامتعاار
بهعنوان قراردادهای شخصیسازیشده غیراستانداردی که بین کارکنان و کارفرمایان منعقد میشوند ،در سالهای اخیر ماورد
توجه محققان این حوزه قرار گرفته است .هد این پژوهش ،بررسی تأثیر قراردادهای نامتعاار بار ابعااد عاداات ساازمانی
ادراکشده و همچنین بررسی تأثیر تعدیلگری مباداه رهبر -پیرو در رابطه مذکور است .این پژوهشِ کمَای ازاحااه هاد ،
کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی ،از نوع پیمایشی است .جامعه هد این پاژوهش کارکناان شاعب یاای از
فروشگاههای زنجیاره ای بارر

در شاهر تهاران و روش نموناهگیاری ،خوشاهای تصاادفی باود .بارای جماعآوری دادههاا از

پرسشاانامههااای اسااتاندارد اسااتفاده شااد و روش تح یاال دادههااا ماادلسااازی معاااداخ ساااختاری بااا اسااتفاده از ناارمافاارار
Smart PLS3.2.6

بود .مطابق نتایج پژوهش ،هرچند قراردادهای نامتعار بر عاداات تاوزیعیِ ادراکشاده ،تاأثیر معنایداری

نداشت؛ اما بهصورخ مثبت و معنیدار بر عداات رویهای و عداات تعام یِ ادراکشده اثرگذار بود .همچناین در زمیناه روابا
تعدیلگری ،نتایج نشان داد مباداه رهبر -پیرو تعدیلگر معنیداری در رابطه قراردادهای نامتعار بر عداات رویهای و عداات
تعام ی است؛ به این شال که این رواب را تقویت میکند.
کلیدواژه :قراردادهای نامتعارف؛ عدالت توزیعی؛ عدالت رویهای؛ عدالت تعاملی؛ مبادله رهبر -پیرو.

* .استادیار پژوهشاده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه ع وم انسانی و مطااعاخ فرهنگی.
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مقدمه
در دهههای اخیر ،فرایندها و روشهای مدیریت منابع انسانی به سمت شخصیساازی و متناسابساازی
حرکت کرده است (روسو 1و همااران .)6220 ،برهمیناساس ،برنامههای کاری ،از حاات اقداماخ کااری
استاندارد؛ یعنی «کارهایی که با یک برنامه ثابتِ عموماً تمام وقت ،در محل کار کارفرمایان و تحت کنترل
کارفرما انجام میشود» فاص ه گرفتهاناد (کااابر  6و هماااران .)6222 ،روساو ( )6224ایاده قراردادهاای
نامتعار  6را به عنوان ابراری برای جذب ،انگیرش و نگهداشات کارکناانِ ارزشامند ساازمان مطار کارد
(ایااائو 5و همااااران .)6210 ،قراردادهااای نامتعااار

تحاات عنااوان «قراردادهااای شخصاایسااازیشااده

غیراستانداردی تعریف شده است که ماهیتاً بین کارکنان و کارفرمایان درمورد شرایطی که به نفع هار دوی
آنهاست ،منعقد میشوند» (روسو و همااران .)6222 ،منظور از نامتعار بودن این قراردادها این اسات کاه
ضمن غیرمستند و غیررسمیبودن آنها ،کامالً شخصیسازیشده و منحصربهفرد هستند .باه اعتقااد روزن 4و
همااران ( )6216قراردادهای نامتعار

مایتوانناد در حاوزه هاای متفااوتی مطار شاوند کاه عبارتناد از:

 .1وظااایف و مسااتوایتهااای کاااری (باارایمثااال ،کاااهش حجاام کااار یااا ارائااه وظااایف چااااشبرانگیاار)،
 .6مشوقهای ماای (بارایمثاال ،پااداش و افارایش پرداخات) و  .6کاار منعطاف ازاحااه زماانی و مااانی
(برایمثال ،ساعاخ کاری قابل انعطا

و دورکاری).

براساس نتایج تحقیقاخ ،قراردادهای نامتعار  ،نتایجی ازقبیل :کاهش تضااد کاار و خاانواده ،تقویات
رفتار شهروندی سازمانی ،افرایش تعهد ،رضایت و عم ارد شغ ی را درپی دارند (ایائو و همااران.)6210 ،
این مرایا و منافع ،از افرایش اعتمادبهنفس و ایجاد رواب مبادااهای اجتمااعی قاویتار ناشای شاده و باعا
میشوند عرخنفس سازمانی کارکنان ارتقا یابد (هورونگ 2و همااران6212 ،؛ نگ و ف دمن6212 ،0؛ ایو
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و همااران .)6216 ،همچنین هنگامی که رهبران ،این قراردادهاا را درقاااب مبااداخ اجتمااعی متقابال باا
اعضای خاص سازمان انجام میدهند ،کارکنان بهنوبهخود احساس مایکنناد کاه باهعناوان وسای های بارای
1. Roussea
2. Kalleber
)3. Idiosyncratic Deals (i-deals
4. Liao
5. Rosen
6. Hornung
7. Ng & Feldman
8. Liu
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جبران ،باید بیشتر و بهتر تالش کنند (گرین و اوابین .)1004 ،عداات سازمانی ادراکشده 1بهعنوان یای از
پسایندهای احتماایِ قراردادهای نامتعار

مطر شده است .هرچند ازیکسو مایتاوان انتظاار داشات کاه

ارائه ترتیباخ و تسهیالخ شخصی سازی شده به کارکناان باعا

ادراک وجاود عاداات ساازمانی در آناان

شااود ،امااا ازسااویدیگاار ایاان رفتارهااای متمااایر ممااان اساات بااهعنااوان نااوعی سااوگیری ،فرفااداری و
استثناقائل شدن میان کارکنان ت قای شاود .پژوهشاگرانی مانناد ایاائو و هماااران ( )6210باه بررسای تاأثیر
قراردادهای نامتعار

بر برخی انواع عداات سازمانی مانند عداات رویهای پرداختهاند؛ اما تاکنون پژوهشی

به بررسی رابطه قراردادهای نامتعار

باا هار ساه بعاد عاداات ساازمانی ادراکشاده (رویاهای ،تاوزیعی و

تعام ی) نپرداخته است تا تبیینی روشن برای رابطه قراردادهای نامتعار
ازسوی دیگر ،تفاوخ ظریفی میان دو مفهوم قراردادهای نامتعار
همانگونهکه اشاره شا د ،قراردادهاای نامتعاار

و عداات سازمانی را بهدست دهد.
و مبادااه رهبار -پیارو 6وجاود دارد.

باه ترتیبااخ کااری غیراساتاندارد در حاوزههاایی ازقبیال

کارراهه شغ ی کارکنان ،وظایف شغ ی و زمانبندی انجام آنها اشاره دارد؛ درحاایکاه مبادااه رهبار -پیارو
ابعاد احساسی و تعام ی رواب میاان کارکناان و سرپرساتان را شاامل مایشاود (ایاائو و هماااران.)6210 ،
با وجود تفاوخ مفهومی میان این دو متغیر ،اغ بِ تحقیقاخ حوزه مدیریت منابع انسانی باه موضاوع مبادااه
رهبر -پیرو اختصاص یافته و پژوهشهای معدودی را مایتاوان یافات کاه باه متغیارِ عینایتارِ قراردادهاای
نامتعار

پرداخته باشند .بهعالوه ،در پژوهشهای پیشین رابطه میان عداات سازمانی و مبادااه رهبار -پیارو

آزمون شده (نمونه ارشدی ،اایاسی و نیسی1600 ،؛ سیمخواه و محمدخانی)1609 ،؛ اما آنچه در ایان میاان
مغفول است و سهم دانشافرایی پژوهش حاضر بهشمار میرود ،تعریف جایگاه قراردادهاای نامتعاار

در

این شباه ارتبافاخ است.
در کنار خألهای نظری که پیشتر بدان ها اشاره شد ،برخی وجوه عم یاتی نیر انجاام تحقیقااتی از ایان
دست را توجیه میکند .در شرای نوینی که بازار کار و بهتبعآن منابع انسانی سازمان ناگریر از رویارویی با
آن هستند؛ مانند رخداد بیماری کوید  10که تمامی ساازمانهاا را متاأثر سااخته اسات ،برخای ملافاههاای
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی بیشازپیش نمود می یابند .در این شرای  ،آنچه تحت عنوان اقداماخ
کاری استاندارد ازسوی سازمانها غیرقابل تغییر تصور میشد ،با سرعتی بیشازپیش رو به جایگرینی است.
1. Perceived Organizational Justice
2. Leader–Member Exchange
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دورکاری پیشبینینشده ،نمونهای از این تغییراخ است .بنابراین ،قراردادهای کاری نامتعاار

را مایتاوان

در شرای فع ی جایگرین مناسبی برای بسیاری از اقداماخ استاندارد ساازمانی درنظار گرفات؛ مشارو بار
ایناه بر نگرش های کارکنان مانند عداات سازمانی ادراک شده تأثیر مخرب نداشته باشد .ازایانرو ،هاد
پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر قراردادهای نامتعار

بر ابعاد عاداات ساازمانی ادراکشاده باا درنظرگارفتن

نقش تعدیلگر مباداه رهبر -پیرو است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
قراردادهای نامتعارف
قراردادهای نامتعار

تحت عنوان عنوان «قراردادهای شخصیسازیشده غیراستانداردی تعریاف شاده

است که ماهیتاً بین کارکنان و کارفرمایاان آنهاا درماورد شارایطی کاه باه نفاع هار دوی آنهاسات ،منعقاد
میشود» .نظریه قراردادهای نامتعار

در ابتدا برمبنای نظریاه مبادااه اجتمااعی پایاهگاذاری شاد (روساو و

همااران .)6222 ،مبانی اص ی نظریه مباداه اجتماعی این است که در یک رابطه متقابل ،افراد تمایل دارناد
با فر

رابطه خود مشارکت و مساعدخ داشته باشند؛ حتی در مواردی که چنادان ازم و ضاروری نباشاد

(بیالو .)1025 ،1بنابراین ،با استفاده از نظریه مباداه اجتماعی در زمینه قراردادهای نامتعار

میتاوان انتظاار

داشت ،کارکنان ازفریق نگرش و رفتارهای مثبت کاری که نهایتااً باه نفاع کارفرماسات ،خاود را م ارم باه
پاسخگویی بدانند.
اگرچه بهفور معمول ،قراردادهاای نامتعاار

باین کارکناان و مادیران آنهاا منعقاد مایشاود (ایاائو و

همااران)6215 ،؛ اما کارکنان میتوانند درمورد این نوع قراردادها با دیگر افراد سازمان نیر ماذاکره کنناد
(بهعنوانمثال ،کارکنان منابع انسانی و مدیریت عاای) .بنابراین ،پاساخ کارکناان مایتواناد بساته باه فار
مذاکرهکننده آنها متفاوخ باشد .چهار مشخصه قراردادهای نامتعار

شامل موارد زیر هستند:

نخست ایناه ،هریک از کارکنان برای ترتیبااخ شخصایساازیشاده باهصاورخ جداگاناه چاناهزنای
میکند ،اگرچه کارمند یا کارفرما هرکدام میتوانند آغازگر این معام اه باشاند .تحقیقااخ نشاان مایدهناد
افراد انگیره های متفاوتی برای مذاکره درمورد قراردادهای نامتعاار

دارناد .انعطاا پاذیری زماان کااری
1. Blau
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برای تنظیم مناسباخ کار و زندگی ، 1حل مسائل کااری ،دریاافتی بیشاتر درقباال کاار بیشاتر نموناههاایی از
ترجیحاخ کارکنان در این زمینه هستند (بال. )6219 ،6
دوم ،قراردادهای نامتعار

منجار باه تماایراخ درون گروهای در شارای اشاتغال مایشاود (ک این 6و

همااران .)1005 ،افراد نیازها ی متفاوتی دارند که این مهم ،هر شخص را به سامت ماذاکره خاصای ساوق
میدهد .درعینحال ،برخی از کارکنان مذاکرهکننده موفقتری هستند و این میتواند منجر به کسب میاران
بیشتری از تمهیداخ نامتعار

توس این افراد نسبت به سایرین شود .بهعنوانمثال ،نتایج تحقیقی نشان داد،

برخورداری از خودارزیابی محوری 5بااتر ،سبب میشود کارکناان حتای در بازارهاای نیاروی کااری کاه
رقابتی نیستند ،توان و تمایل بیشتری برای پیشنهاد قراردادهای نامتعار

داشاته باشاند (کااتو 4و هماااران،

.)6262
سوم ،قراردادهای نامتعار

همراه با حسن نیت مابین کارکنان و کارفرمایان آنهاست و اینگونه درنظر

گرفته شده که به سود هر دوی آنها باشد؛ کارکنان نیازهای شخصی خود را ازفریق قراردادهای نامتعار
مرتفع میسازند ،درحاایکه احتمااً کارفرمایان در جذب ،ایجاد انگیاره و نگهداشات مناابع انساانیِ کاارا،
موفقتر عمل خواهند کرد .تحقیقاخ نشان میدهد به رغام تمهیاداخ ساازمانی ،نقاش رهبار و سرپرسات و
انعطا پذیری او ،در پذیرش قراردادهای نامتعار

ازساوی کارکناان و اثربخشای نتاایج آن هام باه ساود

کارکنان و هم کارفرمایان ،غیرقابلاناار است (وانگ 2و همااران.)6210 ،
چهااارم ،در دامنااه قراردادهااای نامتعااار

اختالفاااتی وجااود دارد؛ بااهایاانمعناکااه میااران عناصاار

شخصیسازیشده در ترتیباخ کاری افراد ،استاندارد مشخصی ندارد .یک کارمند ممان است باهصاورخ
استثنا یک یا دو عنصر خاص نسبت به بسته استاندارد سازمان داشته باشد و درنتیجاه از دامناه قراردادهاای
نامتعار

اندکی برخوردار باشد .برعاس ممان است کارمنادی ترتیبااخ نامتعاار

کاام ی داشاته باشاد.

بنابراین ،کمیت و نوع خواسته های افراد در قراردادهای نامتعارفی که در سازمان بین کارکناان وجاود دارد
می تواند متفاوخ باشد (روسو6224 ،؛ روسو و همااران  .)6222 ،براینمونه ،درهمینراستا تحقیقاخ اخیار
1. Work Life Interface
2. Bal
3. Klein
4. Core Self-Evaluation
5. Katou
6. Wang
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نشان می دهد ،قراردادهای نامتعاار  ،پایش و پاس از اساتخدام تاأثیر متفااوتی بار نگارشهاا و اعتقااداخ
کارکنان دارند (کاتو و همااران.)6262 ،

عدالت سازمانی ادراکشده
عداات سازمانی ادراکشده مفهومی برگرفته از مباح
ذهنی افراد از عداات و انصا

مادیریت رفتاار ساازمانی اسات کاه باه درک

در سازمان اشاره دارد (گ نر 1و هماااران .)6216 ،مفهاوم اساسای عاداات

سازمانی حاکی از آن است که اقداماخ سازمانها تاچهحد توس کارکنان منصفانه ارزیابی شده و براساس
این ادراک پاسخ داده میشود .بهعبارخدیگر ،متغیرهایی نظیر رضاایت و وفااداری کارکناان مبتنایبار آن
است که احساس کنند با آنها برخورد منصفانه ای صورخ گرفته و عداات درمورد آنها رعایت شاده اسات
(مورفی 6و همااران .)6214 ،بهعالوه ،برخی محققان میان عداات ادراک شاده ازساوی رهباران و عاداات
ادراکشده از سمت سازمان تفاوخ هایی قائ ند و ترکیب این دو را بر نتایج اثربخش سازمانی نظیر رضایت
شغ ی ملثرتر میدانند (کارام 6و همااران .)6210 ،ازاینرو ،در این مقاااه نیار رابطاه رهبار -پیارو در کناار
عداات سازمانی ادراکشده مطمح نظر قرار گرفته است.
عداات سازمانی از چند بعد فرعی تشایل شده است که عبارتند از :تخصیص نتایجی مانند فرصتهای
ترفیع یا پاداشهای ماای (عداات توزیعی) ،فرایندی که توس آن ،این تخصیص انجام شده است (عاداات
رویهای) و نحوه برخورد یا تعامل با افراد فی این فرایند (عداات تعام ی) (گرینبار 1002 ،5؛ کواایات،4
.)6221
برمبنای نظریه برابری آدامر )1026( 2در ماورد عاداات تاوزیعی ادراکشاده ،کارکناان عالقاهمناد باه
سطو مط ق و قطعی تخصیصها نیستند؛ ب اه بیشتر نگران عادانهبودن این تخصیصها هستند .برای تعیین
عداات ،کارکنان نسبت تالشها به دریافتی خود را محاسبه و آن را با نسابت مشاابه در ساایر هماارانشاان
مقایسه میکنند .اگرچه بهنظر میرسد این یک محاسبه عینی است؛ اما درواقاع ،ارزیاابی عاداات تاوزیعی،
1. Gelens
2. Murphy
3. Karam
4. Greenberg
5. Colquitt
6. Adams
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یک فرایند ذهنی است (هافمنر .)6216 ،1بهعالوه براساس نظریه مباداه اجتمااعی ،6احسااس وظیفاهای کاه
درپیِ حس عداات برای کارکنان ایجاد میشود ،تبیینگارِ چرایای تاأثیر عاداات ساازمانی ادراکشاده بار
رفتارهای مهم سازمانی نظیر ارتقاای عم اارد یاا رفتاار شاهروندی ساازمانی اسات (را  6و هماااران) .بار
عاس ،تحقیقاخ نشان می دهد رفتارهای انحرافی کارکنان توسا حاس عاداات ساازمانی تعادیل شاده و
کاهش مییابند (شعیب و بارو . )6210 ،5
اونتال )1092( 4برای تامیل مفهوم عداات توزیعی ،عداات رویاهای ادراکشاده را معرفای کارد .وی
شش قاعده را توصیف کرد که باید قبل از آناه یک اقدام عادانه باشد ،دنبال شاود .باهفاور خااص ،ایان
اقدام باید به مرور زمان و بین افراد سازگار و ثابت باشد ،تحت تأثیر مناافع شخصای قارار نگیارد ،مبتنایبار
افالعاخ صحیح باشد ،هنگامیکه تشخیص داده میشود غیرمنصفانه است ،تغییر یابد ،نمایناده مناافع هماه
فرفین باشد و ارزشهای اخالقی را درنظر بگیرد (گ نر و همااران.)6216 ،
بیر و مگ ( )1092مفهوم عداات تعام ی (مراودهای یا بینفردی) را معرفی کردند .عداات تعام ی زمانی
ادراک میشود که سرپرستان با عرخ ،ادب و احترام با افراد رفتار کنند .گاهی در منابع از عداات افالعاتی
ادراکشده نیر نام برده میشود که نتیجه شفا سازی و توضیحاخ صریح و صاادقانه و همچناین توجیاه و
استدال کافی در مورد اقداماخ و مسائل است .اابته در اکثار مناابع ،ساه بعاد عاداات تاوزیعی ،رویاهای و
تعام ی بهعنوان ابعاد اص ی عداات سازمانی ادراکشده درنظر گرفته میشوند و گویههای مرتب با عداات
افالعاتی در مفهوم عداات تعام ی گنجانده میشوند (آریسی 2و هماااران .)6210 ،ازایانرو ،در پاژوهش
حاضر نیر این ابعاد سهگانه بهعنوان ابعاد اص ی عداات سازمانی درنظر گرفته شدهاند.
در ادبیاخ موضوع ،عداات سازمانی ادراکشاده باهعناوان یاای از پساایندهای احتمااایِ قراردادهاای
نامتعار

مطر شده است .در قراردادهای نامتعار  ،مدیران با اعطاای امتیااز ترتیبااخ کااری ویاژه ،ایان

اماان را به کارکنان میدهند تا در روند شالگیری برنامهها و شرای کاری خود مشاارکت داشاته باشاند

1. Hofmans
2. Social Exchange Theory
3. Roch
4. Shoaib & Baruch
5. Leventhal
6. Arici
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(فریمن و راجرز .)1000 ،1برهمیناساس ،فرصت شرکت در فرایندهای تصمیمگیری ،ادراک کارکناان را
به این سو هدایت میکند که سرپرستان رویههای عادانه را بهکار گرفتهاند (ایند ،کوایک6220 ،6؛ تی ور،6
 .)1099تجربیاخ مثبت قراردادهای نامتعار

نشان از تأثیرگذاری مثبات افاراد بار ترتیبااخ کااری خاود و

ستاده های آنان از سازمان داشته اسات .بناابراین ،انتظاار مایرود چناین تاأثیری در فرایناد ماذکور ،ادراک
کارکنان از عداات توزیعی را افرایش دهاد .باه شایوهای مشاابه ،تعامال کارفرماا و کارکناان در تخصایص
تمهیداخ نامتعار  ،می تواند ادراک کارکنان از وجود عداات تعام ی را تحت تأثیر قرار دهد .برایناساس،
فرضیههای زیر در این پژوهش مورد آزمون قرار میگیرند:
فرضیه  :1قراردادهای نامتعار

تأثیر مثبت و معنیداری بر عداات توزیعی ادراکشده دارد.

فرضیه  :6قراردادهای نامتعار

تأثیر مثبت و معنیداری بر عداات رویهای ادراکشده دارد.

فرضیه  :6قراردادهای نامتعار

تأثیر مثبت و معنیداری بر عداات تعام ی ادراکشده دارد.

مبادله رهبر -پیرو
نظریه مباداه رهبر -پیرو به حوزه موردتوجهی از تحقیقاخ ع می بدل شده و در ع وم سازمانی توجهاخ
زیادی را به خود ج ب کارده اسات .اصال محاوری نظریاه مبادااه رهبار -پیارو ایان اسات کاه رهباران باا
زیردستانشان یاسان رفتار نمیکنند و کیفیت مباداه رهبر -پیرو میتواند از کم تا زیاد متغیر باشد (گارین و
اوابین1004 ،؛ ایدن ،اسپارو و وین .)1000 ،زمانیکه این نظریه برای اواینبار مطر شد ،به دو دایل اصا ی
بهسرعت پیشرفت کرد؛ اول ایناه مباداه رهبر -پیرو بر رواب جداگانه دودویی مابین رهباران و هریاک از
پیروان آنها تمرکر داشت .دوم ایناه این نظریه تصریح میکرد رهبران با هریک از پیروان خاود یاک ناوع
رابطه مشخص متمایر را توسعه میدهند .بهفور خاص ،این نظریه بیان میکند که رهبران تعامال خاود را باا
پیروانشان متمایر میکنند و ازاینفریق رواب خود با پیروان را مابین آنهاا مرزبنادی ماینمایناد (داباون 5و
همااران.)6216 ،
یک اصل مهم در نظریه مباداه رهبر -پیرو این است که نگرشها و رفتارهاای پیاروان نسابت باه کاار،
1. Freeman & Rogers
2. Lind & Kulik
3. Taylor
4. Dulebohn
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بستگی به نحوه رفتار رهبرانشان با آنها دارد .بنابراین شاید به بهترین وجه ممان بتوان بهوسی ه نظریه مبادااه
رهبر -پیرو ،میران و شال رابطه در قراردادهای نامتعار

را بهصورخ کیفی تعریف کرد (دنسرا ،گاران و

هاگا1004 ،؛ دینچ و ایدن1092 ،؛ گرین و اوابین1004 ،؛ ایدن ،اسپارو و وین .)1000 ،فباق نظریاه مبادااه
رهبر -پیرو ،رهبران رواب تعام ی با کیفیت متفاوخ با پیاروان خاود ایجااد مایکنناد .اگرچاه قراردادهاای
نامتعار

در شرایطی صورخ می گیرد که رهبران با پیروانشان رواب منحصربهفردی برقارار مایکنناد ،اماا

دقت نظر در میران کیفیت و شال این رواب موضوعی مربو به نظریه مباداه رهبار -پیارو اسات (ایاائو و
همااران .)6210 ،درواقع ،همانگونهکه پیشتر اشاره شاد ،تفااوخ باین مفااهیم قراردادهاای نامتعاار
مباداه رهبر -پیرو این است که قراردادهای نامتعار

و

مربو به ترتیباخ کاری شخصیسازیشده است کاه

حول پیشرفت شغ ی کارکنان ،تااایف وظیفهای و برنامههای کاری آنهاا جریاان دارد (روزن و هماااران،
6216؛ روسو و همااران)6222 ،؛ یعنی قراردادهای نامتعار

منعاسکننده شرای واقعی ترتیبااخ کااری

است و بهخودیخود مربو به رواب میان کارکنان و سرپرستان نیست؛ اما مباداه رهبر -پیرو جنبههاایی از
رواب عاففی را نشان میدهد که روابا غیررسامی باین مادیر و زیردسات را مانعاس مایکناد (ایادن و
ماس ینر .)1009 ،1بنابراین ،قراردادهای نامتعار

و مباداه رهبر -پیرو ازنظر کیفی باا هام تفااوخ مشخصای

دارند ،ضمن آناه ماهیتاً به احاه تعریف با یادیگر قرابت دارند.
بههمینسبب در بررسی ادبیاخ موضوع نقش میانجیگری و تعدیلگری مباداه رهبار -پیارو در روابطای
که یک سوی آن قراردادهای نامتعار

بوده ،دیده میشود؛ برایمثال چنین رابطهای در پاژوهش آناناد 6و

همااران ( ) 6212در رابطه تأثیر قراردادهای نامتعار

بر رفتاار شاهروندی ساازمانی و در پاژوهش ایاائو و

همااران ( )6210در رابطه تأثیر قراردادهای نامتعار

بر عداات توزیعی بررسی شده است.

برایناساس ،فرضیههای زیر در این پژوهش مورد آزمون قرار میگیرند:
فرضیه  :5مباداه رهبر -پیرو رابطه میان قراردادهای نامتعار

و عداات تاوزیعی ادراکشاده را تعادیل

میکند.
فرضیه  :4مباداه رهبر -پیرو رابطه میان قراردادهای نامتعار

و عداات رویاهای ادراکشاده را تعادیل

میکند.
1. Liden & Maslyn's
2. Anand
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فرضیه  :2مباداه رهبر -پیرو رابطه میان قراردادهای نامتعار

و عاداات تعاام ی ادراکشاده را تعادیل

میکند.
پیشینه تجربی پژوهش شاامل هاد

و نتاایج حاصا ه ،در جادول ( )1گارارش شاده اسات .ازآنجاکاه

متغیرهای اص ی در این پژوهش ،قراردادهای نامتعار  ،مباداه رهبر -پیرو و عاداات ساازمانی ادراکشاده
است ،به پیشینه مطااعاتی که به نحوی به رابطه میان متغیرها پرداخته باشند ،اشاره شده است.
جدول  .5پیشینه تجربی پژوهش
ردیف

منبع

هدف

1

جویس و

بررسی تأثیر تعدیلگری

1

عداات توزیعی ادراکشده

نوآورانه تأثیرگذاری معنی داری دارد .به عاالوه ،عاداات

سازمانی در رابطه بین

تااوزیعی ادراکشااده ایاان رابطااه را تعاادیل و تقویاات

کیموتای ()6210

قراردادهای نامتعار

نتایج
نتایج این مطااعه نشان داد قراردادهای نامتعار

و کار

نوآورانه

بار کاار

می کند .به این شال که اگر کارمناد ادراک بیشاتری از
عداات توزیعی داشته باشد ،نتیجتاً قراردادهای نامتعاار
تأثیرگذاری بیشتری بر کار نوآورانه خواهند داشت.

6

گرینبر  6و
همااران ()6214

بررسی نقش عداات در
ترتیباخ کاری نامتعار

این پژوهش به ظرایف کیفی میان قراردادهای نامتعاار

در

قیاس با قراردادهای نامتعار

و عداات سازمانی پرداخته و همچنین پیشنهاداتی را برای
اجاارای قراردادهااای نامتعااار

بااا درنظرگاارفتن متغیاار

عداات سازمانی ارائه کرده است.
6

5

میرسااکس 6و

فبق نتایج این تحقیق ،پااداشهاای مااای بیشاتر برمبناای

بررسی تأثیر قراردادهای
برعداات توزیعی و

همااران ()6210

نامتعار

رفتار کارکنان

میشوند و بنابراین زمینه رفتار غیرمواد را ایجاد میکنند.

ایائو و همااران

بررسی نقش تعدیل گر مبادااه

نتایج ،نشان دهنده این باود کاه چاه شایوههاای مادیریتی

()6210

رهباار -پیاارو در رابطااه میااان

درمااورد نحااوه کسااب اثااراخ مثباات از قراردادهااای

و

بهوسی ه تأثیرگذاری آن بر تمایر مباداه رهبار-

قراردادهاااااای نامتعاااااار
اثربخشی فردی

قراردادهااای نامتعااار  ،توزی اع ناعادانااه درنظاار گرفتااه

نامتعار

پیرو کارساز است.

1. Joyce & Kimutai
2. Greenberg
3. Marescaux
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نتایج

ردیف

منبع

هدف

4

روسو و همااران

تبیین مفهوم انعطا پذیری

در این مقااه مروری ،افالعاتی درمورد قراردادهای نامتعاار

()6212

مذاکراخ در قراردادهای

باارای کارکنااان و ماادیران فاار شااده و پیشاانهادهایی باارای
کارکنان درمورد نحوه مذاکره برای کسب منافع در محل کاار

نامتعار

و باارای ماادیران درمااورد ایجاااد انگیااره در زیردسااتان باادون
خدشهواردکردن به ادراک وجود عداات ،ارائه شده است.
2

0

چاه 1و همااران

بررسی تأثیر متقابل رفتار کاری

نتایج پژوهش نشان داد کارکنان هنگام داشتن رواب کاری باا

()6210

نوآورانه کارکنان و مباداه رهبر-

کیفیت و نوآورانه ،هنگامی که مبادااه رهبار -پیارو باا کیفیات

روزن و همااران
()6216

پیرو

باایی دارند ،رتبهبندی عم ارد مط وبتری را کسب میکنند.

توسعه و اعتبارسنجی پرسشنامه

نتایج ،حااکی از آن باود کاه کارکناان درقاااب قراردادهاای
نامتعااار

قراردادهای نامتعار

در چهااار حااوزه (انعطااا پااذیری برنامااه کاااری،

انعطااا پااذیری ماااان ،وظااایف و مسااتوایتهااای کاااری و
مشوقهای مااای) ماذاکره مایکنناد و همچناین قراردادهاای
نامتعار
9

او و دیجورکویک

6

()6210

برررسی رابطه رهبری پدرانه و

نتایج پژوهش نشان داد رفتارهای رهباری اقتدارگرایاناه رابطاه

در صنعت

کارکنااان دارد؛

قراردادهای نامتعار

مراقبتهای بهداشتی

منفاای ضااعیفی بااا قراردادهااای نامتعااار

درحاای که ابعاد خیرخواهی و اخالق رهبری پدراناه باا روابا
نامتعار

0

پیامدهای مهمی برای نگرشهای کاری دارد.

رابطه مثبت معنیداری دارد.

دابون و همااران

فراتح یل عوامل و پیامدهای

نتااایج نشاااان داد درحااااایکاااه رفتارهاااا و ادراکااااخ رهبااار،

()6216

مباداه رهبر -پیرو

ویژگیهای پیروان ،خصوصیاخ رواب بینفاردی و متغیرهاای
زمینهای ،گروههای مهمی از عوامل مباداه رهبر -پیرو را نشاان
می دهند ،متغیرهای مربو به رهبر بیشاترین واریاانس کیفیات
مباداه رهبر -پیرو را تبیین میکنند.

12

کیمواو و چریوخ
()6210

6

بررسی انگیرانندههای
قراردادهای نامتعار

نتایج نشان داد قراردادهای نامتعار

و رفتار

کاری نوآورانه
11

ایائو و همااران
()6215

رفتارهااای کاااری نوآورانااه دارد .همچنااین رابطااه مثبتاای میااان
مستوایتپذیری با رفتار کاری نوآورانه وجود دارد.

فراتح یل کیفی قراردادهای
نامتعار

منعطاف رابطاه مثبتای باا

در سازمانهای معاصر

این پژوهش بهصورخ کیفای باه تعادیلگرهاای فرهناگهاای
اجتماعی م ل درمورد مفهوم قراردادهای نامتعاار

پرداختاه و

همچنین افق های آتی پژوهشی در ایان زمیناه را مطار کارده
است.
1. Schuh
2. Luu & Djurkovic
3. Kimwolo & Cheruiyot
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همانگونهکه از ادبیاخ نظری و پیشینه تجربی برمیآید ،رابطه میان عداات سازمانی و مباداه رهبر -پیرو
پیشتر توس پژوهشگران آزمون شده؛ اما آنچه درایانمیاان موضاوعی کمتار پرداختاهشاده 1اسات و ساهم
دانش افرایی اص ی تحقیق حاضر بهشمار می رورد ،تبیین رابطه مفهوم قراردادهای نامتعاار

در ایان شاباه

ارتبافاخ است .بهعالوه ،براساس پژوهش های مورد اشاره در پیشاینه تجربای مانناد پاژوهش گرینبار
همااران ( )6214قراردادهای نامتعار

و

می توانند به اقتضای شرای بر عداات سازمانی ادراکشده اثرگذار

باشند؛ هرچند در تحقیقاخ پیشین ،یا تفایای از ابعاد عاداات ساازمانی ادراکشاده در ایان رابطاه وجاود
ندارد (مانند گرینبر

و همااران )6214 ،و یا به بعد عداات تاوزیعی اکتفاا شاده اسات (مانناد جاویس و

کیموتای6210 ،؛ میرسااکس و همااران  .) 6210بناابراین ،خاأل تحقیقااتی دیگاری کاه پاژوهش حاضار
درصدد رفع آن است ،پرداختن به رابطه میان قراردادهای نامتعار

و ابعاد عاداات سازمانی ادراکشده باه

تفایک عداات توزیعی ،رویهای و تعام ی است .درنهایت ،ازآنجاکه متغیر مباداه رهبر -پیرو در بسیاری از
پژوهش های مرتب بهعنوان تعدیل گر رابطه میان قراردادهای نامتعار

با متغیرهایی مانند اثربخشای فاردی

(ایائو و همااران ( )6210و عم اارد (چااه و هماااران )6210 ،درنظرگرفتاهشاده ،در تحقیاق حاضار نیار
بهعنوان تعدیل گار رابطاه قراردادهاای نامتعاار

و ابعااد عاداات ساازمانی ماورد آزماون قارار مایگیارد.

برایناساس ،مدل مفهومی بهصورخ شال ( )1نشان داده شده است.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازاحاه هد  ،کاربردی و از احاه نحوه گردآوری دادهها توصیفی ،از ناوع پیمایشای
محسوب می شود .جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شعب یای از فروشگاههای زنجیرهای بارر
در شهر تهران بود .ع ت انتخاب جامعه آماری مذکور این باود کاه در ساازمانهاای کامتار بروکراتیاک،
مفهوم قرارداد نامتعار

اماان تحقق بیشتری دارد .درواقع ،سازمانهای دواتی بهدایل بوروکراسی و قواعد

ص ب حاکم بر فرایندهای منابع انسانی سختتر می توانند مفهوم قراردادهای کاری انعطاا پاذیر را درک
ال ماانع از اجارای چناین قراردادهاایی شاود .حجام نموناه
کنند .ضمن آناه قوانین باادستی می تواناد عما ً
باتوجهبه تعداد  1622نفری کارکنان و براساس فرمول کوکران 622 ،نفر درنظار گرفتاه شاد .نموناهگیاری
بهصورخ خوشه ای تصادفی صورخ گرفت .برای این منظور از هریک از منافق پنجگاناه شامال ،جناوب،
1. Under-Researched
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شرق ،غرب و مرکر شهر یک فروشگاه به صورخ تصاادفی انتخااب شاد و در هار فروشاگاه  42پرسشانامه
توزیع شد .درنهایت  616پرسشنامه تامیلشده جمعآوری و تجریهوتح یل شاد .بارای سانجش متغیرهاای
تحقیق از پرسشنامههای زیر استفاده شد:

شکل  .5مدل مفهومی پژوهش

برای سنجش متغیر مباداه رهبر -پیرو از پرسشنامه ایدن و ماس ینر )1009( ،استفاده شد .کارکنان کیفیت
مباداه رهبر -پیرو را با استفاده از پرسشنامهای شامل  16گویه گرارش دادند .این مقیاس چهار بعد دارد کاه
شامل تأثیرپذیری ،1وفاداری ،6همااری 6و احترام حرفهای 5است .هرکدام از ابعاد مذکور شامل ساه گویاه
هستند که درمجموع یک پرسشنامه  16گویهای را برای متغیر مباداه رهبار -پیارو تشاایل مایدهناد .بارای
اندازهگیاری متغیار قراردادهاای نامتعاار

از پرسشانامه روزن و هماااران ( )6216بهاره گرفتاه شاد .ایان

تهاای کااری ،4ساه گویاه درماورد انعطاا پاذیری
پرسشنامه شامل شش گویه درمورد وظایف و مستوای 
1. Affect
2. Loyalty
3. Contribution
4. Professional Respect
5. Task and Work Responsibilities
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برنامه کاری ،1دو گویه در مورد انعطا پذیری محل کار 6و پنج گویه در مورد مشوقهای مااای 6اسات و
تحقیقاتی مانند پژوهش سان 5و همااران ( )6210در بافتارهای کشورهای مخت اف ابعااد آن را اعتباریاابی
کرده اند .درنهایت برای سنجش عداات سازمانی ادراکشده از پرسشنامه نیهو

و مورمن ( )1006استفاده

شد که  62گویه دارد .پنج گویه عداات توزیعی ،شش گویه عداات رویهای و نُه گویه عاداات تعاام ی را
میسنجند.
مقیاس تمامی گویه های پرسشنامه ،ایارخ پنجگرینهای  -از .1کامالً مخاافم تا .4کامالً ماوافقم -باوده
است .برای بررسای روایای محتاوا و صاوری ابارار جماعآوری دادههاا ،پرسشانامه دراختیاار چهاار نفار از
متخصصان حوزه منابع انسانی و روش تحقیق قرار گرفت و پس از انجام برخی اصاالحاخ ،باه تأییاد آناان
رسید .برای تأیید پایایی پرسشنامه ،از ضریب آافای کرونباخ و نرمافرار  SPSS23بهره گرفته شد .ضارایب
مربو به هر متغیر در جدول ( )6آورده شده است؛ ارقام ،نشاندهنده پایایی قابلقبول پرسشنامه هستند.
جدول .2اطالعات پرسشنامه و مقادیر آلفای کرونباخ
نام متغیر

نمایه

تعداد
گویهها

 .1-1وظااایف و
مساااتوایتهاااای

به درخواست من  ،سرپرستم وظاایفی را باه مان
TWR

2

کاری TWR

اختصاص داده که مهارخهای من را بهتر توسعه

2/99

دهند.

 .1قراردادهای نامتعار

 .6-1انعطاااااا
پاااذیری برناماااه

نمونه گویه

آلفای
کرونباخ

منبع

SF

6

کاری

سرپرسااتم هنگااام تنظاایم برنامااه زمااانی کاااری،
نیازهای شخصی مرا درنظر می گیرد.

2/06

روزن و
همااران
()6216

بااهدای ال نیازهااای شخص ای ،بااا سرپرساات خااود

 .6-1انعطاااااا
پاااذیری محااال
کار

LF

6

درمورد یک ترتیب کاری منحصربهفرد ماذاکره
کردهام که به من اجازه میدهد بخشای از کاارم

2/01

را خارج از محی کار انجام دهم.

1. Schedule Flexibility
2. Location Flexibility
3. Financial Incentives
4. Sun
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نام متغیر
 .5-1مشوق های
ماای

نمایه

تعداد

نمونه گویه

گویهها

آلفای
کرونباخ

منبع

بهدایل شرای شخصی مان ،سرپرساتم ترتیبااخ
FI

4

جبران خدماتی ایجاد کرده کاه متناساب باا نیااز

2/09

من باشد.

 .1-6عاااااداات
 .6عداات سازمانی ادراکشده

تااااااااااااوزیعی

DJ

4

فار میکنم سطح پرداخت من عادانه است.

2/06

ادراکشده
 .6-6عاااااداات
رویااااااااااااهای

مدیرم تصمیماخ را شفا ساازی مایکناد و در
PJ

2

ادراکشده

به آنها ارائه میدهد.

 .6-6عاااااداات
تعاااااااااااااام ی

IJ

0

ادراکشده
 .1-6تاااااااااأثیر

Affect

6

 .6-6وفاداری

Loyalty

6

 .6-6همااری

Contri

6

PR

6

پذیری
 .6مباداه رهبر -پیرو

 .5-6احتاااااارام
حرفهای

صورخ درخواست کارکنان افالعااخ بیشاتری

2/02

وقتی درمورد شغل من تصامیمگیاری مایشاود،
مدیرم صادقانه با من تعامل میکند.
سرپرست مان از آن دساته اشخاصای اسات کاه
همه مای ند با او دوست باشند.
اگر سهواً دچار اشتباهی شوم ،سرپرستم در برابر
افراد سازمان از من دفاع میکند.
من حاضرم برای سرپرستم فراتر از آنچه کاه در
شر شغ م مشخص شده است کار کنم.
ماان مهااارخهااای حرفااهای سرپرساات خااود را
تحسین میکنم.

نیهو

و

مورمن

1

()1006
2/00

2/06

2/95

ایدن و
ماس ینر

2/02

()1009

2/09

پس از حصاول افمیناان از پایاایی ،پرسشانامه دراختیاار تماامی اعضاای نموناه قارار گرفات و دادههاا
جمعآوری شدند .روش تح یل داده ها در این پژوهش مدلسازی معاداخ سااختاری با رویارد کامتارین
مربعاخ جرئی و با استفاده از نرمافرار  SmartPLS2.6بوده است.

1. Niehoff & Moorman
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یافتههای پژوهش
نمونۀ آماری این پژوهش از  616نفر از کارکنان شعب یای از فروشگاههای زنجیرهای برر

در شهر

تهران تشایل شده است .از این تعداد 49 ،درصد زن و  56درصد مرد بودند .ازاحااه سانی 42/5 ،درصاد
زیر  62سال 62/6 ،درصد بین  61تا  52سال و  16/5درصد بیش از  51سال داشتند 45 .درصد مجارد و 52
درصد متأهل بودند .بهمنظاور آزمون مدل مفهومی پاژوهش از روش ماادلسااازی معاااداخ ساختاری با
رویارد کمتارین مربعاخ جرئی در نرمافارار  Smart PLS2.6اسااتفاده شااد .دراداماه ،نتااایج آزمون مدل
اندازهگیری و آزمون مدل ساختاری و همچنین بررسی برازش آنها و برازش ک ی مدل ارائه شده است.

بررسی و آزمون مدل اندازهگیری
درصورتی مدل اندازهگیری همگن است که در سطح معنیداری مدنظر ( 04درصد) ،مقادار  tمسایرها
از عدد  1/02بیشتر بوده و قدر مط ق بارهای عام ی هریک از متغیرهای مشاهدهپذیر متناظر باا متغیار پنهاان
آن ،دارای حداقل مقدار  2/2باشد که در مدل نهایی این پژوهش شرای بارای تماامی گویاههاا باه هماین
شال است .اابته در مراحل انجام تح یل عام ی تأییدی ،گویههایی بهدایل دارابودن بار عام ی ضاعیف و یاا
معنی دارنبودن از مدل حذ
حذ

شدند تا مدل به تناسب مط وبی ازاحاه تح یل عام ی تأییدی برسد (گویههای

شده FI2 ،Contri2 :و .)TWR5
برای تعیین پایایی سازه ها از معیار پایایی مرکب و برای تعیین روایی آنها نیر از روایای همگارا اساتفاده

شده است .همانگونهکه در جدول ( )6گرارش شده است ،ضریب پایایی مرکب برای تمام سازههاا بیشاتر
از  2/0است که نشاندهندۀ سازگاری درونی مدل است .بهعالوه ،مقادیر روایای همگارا ( )AVEنیار بارای
تمام سازهها بیشتر از  2/4بهدست آمده که نشاندهندۀ پایایی و اعتبار درونی مدل است.
همچنین آزمون روایی تشخیصی (واگرا) با روش فورنل -ارکر صورخ پذیرفت؛ فبق این معیار ،یک
متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای پنهان ،باید پراکندگی بیشتری را بین مشاهدهپاذیرهای خاود داشاته
باشد و جذر میانگین واریانس استخراج شده هر متغیر باید بیشاتر از حاداکثر همبساتگی آن متغیار باا دیگار
متغیرهای پنهان مدل باشد .براساس نتایج بهدستآمده از همبستگی و جاذر ) (AVEکاه روی قطار جادول
زیر قرار دارد ،می توان روایی واگرا را بررسی کرد .فبق نتایج گرارششاده در جادول ( ،)5روایای واگارا
مورد تأیید است.
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جدول  .2بررسی اعتبار سازههای مدل
متغیر

CR

AVE

 .1قراردادهای نامتعار

2/962

2/222

 .6عداات توزیعی ادراکشده

2/010

2/429

 .6عداات رویهای ادراکشده

2/942

2/226

 .5عداات تعام ی ادراکشده

2/926

2/402

 .4مباداه رهبر -پیرو

2/922

2/021

جدول  .4بررسی روایی تشخیصی (واگرا)
قراردادهای

عدالت

عدالت

عدالت

مبادله

نامتعارف

توزیعی

رویهای

تعاملی

رهبر -پیرو

قراردادهای نامتعار

2/909

-

-

-

-

عداات توزیعی

2/296

2/016

-

-

-

عداات رویهای

2/242

2/651

2/916

-

-

عداات تعام ی

2/200

2/192

2/520

2/006

-

مباداه رهبر -پیرو

2/626

2/106

2/426

2/420

2/960

متغیر

بررسی و آزمون مدل ساختاری
مدل درونی نشاندهندۀ ارتبا بین متغیرهای مانون پژوهش است و با استفاده از مدل درونی مایتاوان
به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخت .برای معنیداربودن ضریب مسیر ،ازم است تا مقدار  tهر مسایر در
سااطح معناایداری  2/00از عاادد  6/49و یااا در سااطح معناایداری  2/04از عاادد  1/02بیشااتر باشااد .نتیجااۀ
فرضیههای پژوهش مطابق با ضرایب مسیر مدل ساختاری در جدول ( )4درج شده است .همچنین خروجای
تصااویری ماادلهااای اناادازهگیااری و ساااختاری در دو حاااات معناایداری (شااال  )6و ضاارایب اسااتاندراد
(شال  )6ارائه شده است.
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شکل  .2مدل خروجی در حالت معنیداری

شکل  .2مدل خروجی در حالت ضرایب استاندارد
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همان فورکه در جدول ( )4گرارش شده است ،آزمون فرضیهها نشاان مایدهاد باا اینااه قراردادهاای
نامتعار

تأثیر معنیداری به اندازه  27206بر عداات رویهای و همچنین تأثیر معنیداری به اندازه  27000بار

عداات تعام ی داشته  ،اما تأثیری معنیدار بر عداات توزیعی ندارد .نتایج آزمونهایی که رواب تعدیلگری
را آزمودهاند نشان میدهد ،تعدیلگری متغیر مباداه رهبر -پیرو در رابطههای تأثیر قراردادهای نامتعار

بر

عداات رویهای و عداات تعام ی معنیدار است .بنابراین ،فرضیههای دوم ،سوم ،پنجم و ششم پژوهش تأیید
و فرضیههای اول و چهارم رد شدند.
جدول  .1بررسی فرضیههای پژوهش
ضریب

آمارۀ t

نتیجه

R2

1

قراردادهای نامتعار

← عداات توزیعی ادراکشده

2/202

1/120

رد

2/602

6

قراردادهای نامتعار

← عداات رویهای ادراکشده

2/206

**5/525

تأیید

2/059

6

قراردادهای نامتعار

← عداات تعام ی ادراکشده

2/000

**5/620

تأیید

2/059

2/204

1/226

رد

-

2/140

*6/522

تأیید

-

2/651

**5/250

تأیید

-

مسیر

فرضیه

مسیر

تعدیلگری مباداه رهبر -پیرو در رابطۀ قراردادهای

5

نامتعار

← عداات توزیعی ادراکشده

تعدیلگری مباداه رهبر -پیرو در رابطۀ قراردادهای

4

نامتعار

← عداات رویهای ادراکشده

تعدیلگری مباداه رهبر -پیرو در رابطۀ قراردادهای

2

نامتعار

← عداات تعام ی ادراکشده

همانگونهکه در جدول ( )4مشاهده می شود ،ضریب مسایر فرضایه ساوم کاه رابطاه میاان قراردادهاای
نامتعار

و عداات تعام ی ادراکشده را نشان میدهد ( )2/000بایش از ضاریب مسایر فرضایه دوم اسات

( )2/206که رابطه میان قراردادهای نامتعار

و عداات رویهای ادراکشده را منعاس میکند .باهصاورخ

مشابه ،بااتربودن ضریب مسیر فرضیه ششم در قیاس با فرضیه پنجم نشان میدهد نقش تعادیلگار مبادااه
رهبر -پیرو در رابطه میان قراردادهای نامتعار

و عداات تعام ی بیش از قراردادهاای نامتعاار

رویهای است.
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بررسی شاخصهای برازش
برای بررسی شاخص های برازش مدل ،آزمون های گوناگونی وجود دارد که پیوساته درحاال مقایساه،
توسعه و تاامل هستند .اما هنوز درمورد یک آزمون بهینه ،توافق نظار وجاود نادارد .درنتیجاه ،مقاااههاای
مخت ف ،شاخصهای مخت فی را ارائه کردهاند و حتی نرمافرارهای معاداخ ساختاری مانند آموس و ایررل
نیر تعداد زیادی شاخص برازش ارائه میدهند (هومن .)6216 ،در ایان پاژوهش ،بارای بررسای کیفیات یاا
اعتبار مدل از بررسی اعتبار که شامل شاخص بررسای اعتباار اشاتراک و شااخص بررسای اعتباار حشاو یاا
افرونگی می باشد ،استفاده شده است .شاخص اشتراک ،کیفیت مدل اندازهگیری هر ب اوک را مایسانجد.
شاخص حشو که  Q2استون-گیسر نیر نام دارد ،با درنظرگرفتن مدل اندازهگیری ،کیفیت مدل ساختاری را
برای هر ب وک درونزا اندازهگیری میکند .مقادیر مثبت این شاخصها ،بیانگر کیفیت مناسب و قابل قبول
مدل اندازهگیری و ساختاری میباشد .در جدول( )2و همچنین در شال ( )5مقادیر هریک از شاخصهای
مربو به هر متغیر گرارش شده است .همانفورکه دیده میشود شاخصها مثبت و بررگتر از صفر هستند.
جدول  .6شاخصهای اشتراک ) (CV-Comو شاخص حشو

)(CV-Red

فرضیه

متغیر

CV-Com

CV-Red

5

مباداه رهبر -پیرو

2/510

2/510

2

قراردادهای نامتعار

2/562

2/562

2

عداات توزیعی

2/655

2/629

4

عداات رویهای

2/565

2/540

1

عداات تعام ی

2/515

2/602

همچنین شاخص برازشی که هر دو بخش مدل اندازهگیری و سااختاری را شاامل مایشاود و باا تأییاد
برازش آن ،بررسی برازش در یک مدل کامل میشود شاخص  GoF1است .سه مقادار  2/64 ،2/21و 2/62
بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوس و قوی برای این معیار معرفی شدهاست .شاخص  GoFمعیاری برای سنجش
عم ارد ک ی مدل بهشمار میرود و از فریق رابطۀ ( )1محاسبه میشود.
1. Goodness of Fit
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شکل  .4مدل خروجی در حالت شاخصهای  CV-Comو CV-Red

()5

266

262

√ 215

̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√

ضریب نیاویی برازش عدد  2/266بهدست آمده است که در محادودۀ قاوی قارار گرفتاه و حااکی از
برازش مناسب مدل ک ی این پژوهش است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش تأثیر قراردادهای نامتعار

بر ابعاد عداات سازمانی ادراکشده توس کارکناان شاامل

عداات توزیعی ،عداات رویاه ای و عاداات تعاام ی و همچناین تاأثیر تعادیلگاری مبادااه رهبار -پیارو در
مسیرهای مذکور ،مورد بررسای قارار گرفات .در جامعاه آمااری کارکناان شاعب یاای از فروشاگاههاای
زنجیره ای برر

در شهر تهران و با بهرهگیری از نظر  616نفار از اعضاای جامعاه آمااری باهعناوان نموناه

تحقیق ،ماحصل مدلسازی معاداخ ساختاری معنیدار بود.
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نتیجه فرضیه اول پژوهش ،نشان داد قراردادهای نامتعار

تأثیر معنیداری بار ادراک عاداات تاوزیعی

ندارند .این نتیجه تاحدی باا نتاایج تحقیاق ماور  1و هماااران ( )6210همراستاسات .براسااس ایاده ایان
پژوهشگران ،زمانیکه قراردادهای نامتعار

برمبنای وظایف و مستوایتهای کاری و خروجی ماای حاصل

از آن شال بگیرند ،حس بادبینی 6در کارکناان ایجااد مایکنناد .ایان احسااس قاعادتاً ادراک از عاداات
توزیعی را تحتااشعاع قرار میدهد .ازسویدیگر ،ناته قابلتأمل درمورد عدم تاأثیر معنایدار قراردادهاای
نامتعار

بر عداات توزیعی این است که بهنظر میرسد بهرغم تاالش بارای تأثیرگاذاری بار میاران توزیاع

خروجیها (نظیر مشوق های ماای) ،سرپرستان ضمانت اجرایی کافی برای تخصیص خروجیهاای متفااوخ
به کارکنان ندارند و این موضوع بیشتر تابع سیاستها و قوانین سازمانی است.
نتیجه فرضیه های دوم و سوم پژوهش نشان داد قراردادهای نامتعاار

باه شاا ی مثبات و معنایدار بار

عداات رویه ای و عداات تعام ی تأثیرگذارند .تأثیرگذاری معنیدار مثبت قراردادهای نامتعار

بار ادراک

از عداات رویهای و تعاام ی منطقای قابال پایشبینای دارد؛ چراکاه کارکناان وقتای احسااس مشاارکت در
رویههای تصمیم گیری درمورد وظایف و مستوایت های کاری ،ترتیباخ زمانی و ماانی و مشوقهای مااای
در رابطه با خودشان را دارند ،رویهها و تعامالخ سازمانی را عادانه ادراک میکنند.
نتیجه فرضیه سوم پژوهش نشان داد مبادااه رهبار -پیارو تعادیلگار معنایداری در رابطاه قراردادهاای
نامتعار

و عداات توزیعی نیست .در میان ابعاد عداات سازمانی ادراکشده ،عداات تاوزیعی و آنچاه کاه

به توزیاع نتاایج باازمیگاردد ،حساسایت بیشاتری را در کارکناان برمایانگیارد .بارایمثاال ،نتیجاه تحقیاق
میرسااکس و همااران ( ) 6210نشان داد قرادادهای نامتعار

در همه شرای و در ک یه رفتارهاا ارومااً باه

ادراک عداات توزیعی منجر نمی شوند .در تحقیق حاضر نیر عداات توزیعی ،بهرغام تاالش بارای تعریاف
قراردادهای نامتعار

و حتی شالگیری رواب در قااب مباداه رهبر -پیرو توسا کارکناان ادراک نشاد.

بررسی نقش تعدیلگری یا میانجیگری دیگر متغیرهای نگرشی و رفتااری مایتواناد باه تح یال و واکااوی
بیشتر این نتیجهگیری کمک کند.
در نهایت ،نتیجه فرضیه های پنجم و ششم پژوهش نشان داد مباداه رهبر -پیرو تعدیلگر معنایداری در
رابطه قراردادهای نامتعار

بر عداات رویه ای و عداات تعام ی است؛ به این شال که این رواب را تقویت
1. Morf
2. Cynicism
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می کند .این نتیجه با نتایج پژوهش ایائو و همااران ( )6210همراستاست .ماهیات تعاام ی متغیرهاای مبادااه
رهبر -پیرو ،عداات رویهای و عداات تعام ی ،حصول چنین نتیجهای را (برخال

ماهیت عینایتار عاداات

توزیعی) تأییدپذیر میسازد.
این پژوهش درقااب مدای یاپارچه ،تأثیر قراردادهاای نامتعاار

را بار تماامی ابعااد عاداات ساازمانی

ادراک شده سنجیده است .اگرچه تأثیر این قراردادها بر عداات تاوزیعی و رویاهای در ادبیااخ مسابوق باه
سابقه بوده است (برایمثال ایاائو و هماااران)6210 ،؛ اماا ایان مادل ازمنظار یاپارچاهباودن ابعااد عاداات
سازمانی دارای سهم دانشافرایی است .اخیراً پژوهشگران در تعدادی از مطااعااخ نشاان دادهاناد عالقاهای
روزافرون به ادغام تحقیقاخ در حیطه رفتار متفاوخ رهبران با پیروان (بهعناوانمثاال ،مفهاوم مبادااه رهبار-
پیرو) با قراردادهای نامتعار

ایجاد شده است (بهعنوانمثال ،آناناد و هماااران6212 ،؛ هوروناگ6215 ،؛

روسو و همااران6212 ،؛ هوروناگ 1و هماااران6215 ،؛ روزن و هماااران .)6216 ،ایان پاژوهش نقاش
تعدیلگری مباداه رهبر -پیرو را در رابطاه تأثیرگاذاری قراردادهاای نامتعاار

بار ابعااد عاداات ساازمانی

سنجیده است و از این منظر ،ادامه دهنده ادبیااخ ایان حیطاه باوده اسات .همچناین باتوجاهباه جساتجوهای
انجام شده ،پژوهشی در این حیطه در ایران انجام نشاده و مفهاوم قراردادهاای نامتعاار  ،مفهاوم پژوهشای
جدیاادی در کشااور اساات .ن تااایج ،دیاادگاهی اوایااه امااا ک یاادی از روابا کارکنااان و سرپرسااتان باار پایااه
قراردادهای نامتعار

با حفظ عداات ساازمانی ادراکشاده ازساوی کارکناان در ساازمانهاای ایرانای باه

پژوهشگران و مدیران اجرایی میدهد.
درک انصا

و عداات رفتاری ،باع

ارتقای کیفیت زنادگی کااری شاده (اماینبیادختی و مردانای،

 )1606و یای از زمینه های کیفیت ارتبافاخ دوسویه یا گروهی است .ادراک وجود عداات باعا

تمایال

به برقراری رابطه و همچنین قوخبخشیدن به آن خواهد شد و ازفرفی ایجااد رابطاهای از ناوع قراردادهاای
نامتعار

باع

ایجاد و تقویت ادراک وجود عداات رویهای و تعام ی خواهد شد .این چرخهای ارزشامند

است که در آن هر دو فر

رابطاه (مادیر و کارمناد) باه هاد

حداکثرساازی اهادا

خاود نردیاکتار

میشوند .دراینمیان ،کیفیت رابطه رهبر -پیرو نقش تعدیلگری تأییدشدهای را ایفا میکناد .بایشاک هار
رابطه بر بستری بنا شده اسات و کیفیات ،تناساب و ا ساتحاام ایان بساتر کماک خواهاد کارد تاا رابطاهای
1. Hornung
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مناسب تر شال بگیرد و بتواند ادراک وجاود عاداات در ساازمان را ارتقاا دهاد .از نتاایج ایان پاژوهش و
پژوهشهای گذشته درمجموع می توان به یک فرایند رفتاری و نگرشی رسید کاه نشاان مایدهاد یاای از
ااراماتی که باع

میشود معام هکنندگان قراردادهای نامتعار

در فراینادهای مبادااه اجتمااعی مشاارکت

می کنند این است که بتوانند مدیران خود را از نظار رویاه منصاف ت قای کنناد (هاو 1و هماااران.)6212 ،
بهعنوانمثال ،هنگامیکه مدیران به کارکنان اجازه میدهند تا درمورد ترتیباتی که نیازهاای منطقای آنهاا را
پوشش د هد ،مذاکره کنند ،کارکنان تمایل دارند که مدیران خود را ازنظر پایبندی باه رویاههاای ساازمانی
منصاف ببینناد .ایاان موضاوع درقاااابی متفااوخ براساااس وجاود رابطااه معنایدار میااان عاداات سااازمانی و
قراردادهای روانشناختی نیر تأیید شده است (گلپرور ،جوادیان و حسینزاده .)1602 ،متغیر تعدیلگر این
پژوهش (مباداه رهبر -پیرو) به تقویت هرچهبیشتر این رابطه کمک میکنند .اابته ازم است با بررسیهاای
بیشتر به جنبه عداات توزیعی در رابطه مذکور پرداخته شود؛ پژوهش حاضر شروعی برای این بررسیها در
کشور بوده است.
برمبنای نتایج پژوهش به مادیران اجرایای توصایه مای شاود کاه ضامن تاالش بارای تاأمین اارامااخ و
حداکثرسازی اهدا

سازمان ،با ارائه نشانه ها و عالئم مقتضی ،راهاارهای پیشنهادی منطقی و قابالقباوای

برای قراردادهای نامتعار

به کارکنان خود اعالم کنند؛ خصوصاً ازآنجاکه تحقیقاخ نشان میدهناد افاراد

بسته به توان مذاکره ،زمان استخدام یا اواویت های کار و زندگی خود ،ترجیحاخ متفااوتی بارای پیگیاری
این قراردادها دارند (بال ،)6219 ،توصیه میشود بستههای متناسبساازیشادهای نظیار پرداخات بیشاتر در
ازای عم ارد بااتر از انتظار ،مرخصی در ازای عم ارد بااتر از انتظار ،کار از راه دور در شارای مقتضای
و نظایر آن بهتفایک ویژگیهای کارکنان دراختیار آنان قرار گیرد.
ازفر دیگر ،قراردادهای نامتعار

ممان است به عنوان یک راهبرد مدیریتی برای برقراری رواب باا

پیروان عمل کند .بااینحال ،شرای ِ حداقلها و حداکثرهای پیشنهادها را میتوان برای حفظ جنبه احتیافی
درنظر گرفت تا به مرور تعدیالخ ازم در این خصوص صورخ گیارد .ازآنجاکاه هماه کارکناان تمایال و
توان مذاکره برابری ندارند؛ می بایسددقت نظر ازم صورخ گیرد تا به ادراک عداات ازساوی آن دساته از
کارکنانی که درخصوص قراردادهای نامتعار

تمایل به اقدام ندارند نیر توجاه شاود .نتاایج ایان پاژوهش
1. Hu
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نشان داد بهرغم تالشِ مدیران برای تأثیرگذاری بر توزیع پاداشها ،سرپرستان ضمانت اجرایی کاافی بارای
تخصیص خروجی های متفاوخ به کارکنان نداشتند و این موضوع اروم تالش برای تأثیرگذاری بار بعضای
سیاست ها و قوانین سازمانی را نشاان مایدهاد .اابتاه در شارای کناونی بیمااری کویاد  10کاه بسایاری از
سازمان ها و فرایندهای منابع انسانی را تحت ااشعاع قرار داده است ،پذیرش بسیاری از مواردی کاه درزماره
قراردادهای نامتعار

تعریف می شوند (مانند دورکاری) با سهوات بیشتری مورد پاذیرش ساازمانهاا قارار

میگیرد .بااینوجود ،درخصوص قراردادهاای نامتعاارفی کاه ابعااد مااای دارناد ،ایان ناهمساانی احتمااای
می تواند مسائل و مشاالتی را برای سازمان ایجاد کند .بنابراین رصادکردن ایان راهبارد و مادیریت آن باا
درنظرگرفتن مالحظاخ و فرهنگ خاص هر سازمان بسیار با اهمیت است.
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