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چکیده
هدف این پووه  ،بررسی نق اجرای قرارداد روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی و با
درنظرگرفتن نق ميانجی حمایت سازمانی درکشده است .این پووه ازنظر هدف ،کاربردی و
ازنظر ماهيت گردآوری دادهها ،توصيفی -پيمایشی است .جامعه آماری پووه را تمامی
کارشناسان شرکت الکتریک خودروی شر تشکيل دادهاند که با استفاده از نمونهگيری تصادفی
تعداد  117نفر ،انتیاخ شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .روایی پرسشنامه
ازطری روایی سازه و محتوا و پایایی آن ازطری ضری آلفای کرونباخ مورد تأیيد قرار گرفت.
برای تجزیهوتحليل دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری به کمک نرمافزار پیالاس استفاده
شد .نتایج این پووه نشان میدهد که اجرای قرارداد روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی
تأیير م بت دارد  .همچنين مشیو شد که تمام ابعاد اجرای قرارداد روانشناختی که عبارت است
از :توسعه مسير شغلی ،محتوای شغلی و پاداش شغلی ،تأیير م بت و معنیداری بر رفتار شهروندی
سازمانی دارد و اجرای قرارداد روانشناختی ازطری متغير ميانجی حمایت سازمانی درکشده تأیير
م بت و معنیداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.

کلیدواژه :اجارای قارارداد روانشنااختای1؛ حماایت ساازمانی درکشاده0؛ رفتاار شهاروندی
3
ساازمانی
 .کارشناس ارشد مدیریت دولتی،د انشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد سالمی واحد مشهد ،ایران
** .استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی قو ان ،قو ان ،ایران (نویسنده مسئول)
a.sadrnia@qiet.ac.ir

*** .دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری ،پردیس بينالملل دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
1. Psychological contract fulfilment
2. Perceived organizational support
3. Organizational Citizenship Behaviors
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مقدمه
در دنيااای پررقاباات کنااونی ،سااازمانهااا پيوسااته در جسااتجوی شاايوههااای جدیاادی باارای
حداک رکردن عملکرد و تالش کارکنانشان هستند (صنوبری .)15: 1317 ،سازمانهاا بارای رقابات
در صحنه جهانی و ارضای نيازها و انتظارات مشتریان و ساازگاری باا ماهيات درحاالتغييار شاغل،
تمایل دارند و در تالشند تا کارکنانی انتیاخ کنند که فراتر از نق

و وظيفه تعياينشاده در شارح

شغل ،عمل کنند (ملکاخال و همکاران .)1: 1319 ،شرای کامالًمتحول و حاکم بار ساازمانهاا،
رقابت و لزوم ایربیشی آنها در نين شرایطی ،نياز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکناان،

افزای
بي ازپي

1

آشکار نموده است؛ نسلی که از آنها بهعنوان سرباز سازمان یاد میشود .این کارکناان

بیتردید وجه مميز سازمانهای ایاربی

از بيرایاربی

هساتند؛ راکاه ساازمان را ماوطن خاود

میدانند و برای تحق اهداف آن ،بیهيچ شمداشتی افزونبر نق

رسمی خود عمل مینمایناد و

از هيچ تالشی دریغ نمیکنند (مهداد و همکاران.)106 :1390 ،
پووهشگران سازمانی به این نتيجه رسيدهاند که برخی کارکنان با انجام مسئوليتهایی فراتار از
وظایف تعيينشده در شغلشان به کارایی سازمان خود کمک میکنند .بهاینمعنا که همکااریهاای
اضافهای انجام میدهندکه نه الزم است و نه پي بينی میشود .ساازمانهاا بادون تمایال داوطلباناه
افراد به همکاری ،قادر به توسعۀ ایربیشی خود نيستند .در همکاری داوطلبانه ،افاراد کوشا هاا و
انر ی خود را برای شکوفایی تواناییهای خود به نفاع ساازمان باهکاار مایگيرناد .در ایان حالات
معموالً افراد از منافع شیصی خود میگذرند و مسائوليتپاذیری در راساتای مناافع دیگاران را در
اولویت قرار میدهند .در سازمان ها به این پدیده ،رفتار شهروندی ساازمانی مایگویناد (زارعای و
همکاران .)30: 1310 ،رفتارهای شهروندی سازمانی به رفتارهای کاری کارکنان همچاون؛ کماک
به همکاران ،کارکردن در ایام تعطيل ،عمل باه اماور شاغلی فراتار از اساتانداردهای تعریافشاده،
تحمل کاستیهای سازمان و درگير شدن فعال در فعالياتهاای بيرشاغلی اطاال مایشاود کاه در
دهه های اخير توجه بسياری از پووهشگران و اندیشمندان را باه خاود جلا

نماوده اسات (بليناو و

همکاران .)0554 0،رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری اختياری و فراوظيفهای است کاه در افازای
1. Organizational Soldier
2. Bolino
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عملکرد ایربی

سازمان مؤیر است و بهطور مستقيم یا بيرمساتقيم باهوسايله نظاام پااداش رسامی

سازمان سازماندهی نمیشود .باتوجهبه اینکه افزای

ایربیشی ،همواره یکی از مسائل و دبدبههای

مدیران است ،شناخت رفتار شهروندی سازمانی و عوامل مؤیر بر آن میتواند گام مؤیر و مفيادی در ایان
مسير بهشمار آید (قاسمی و همکاران.)07 :1390 ،
ازجمله پيشایندهای مهم و تأیيرگذار رفتار شهروندی سازمانی که در تحقيقات بدان اشاره شده
است  ،متغير قارارداد روانشاناختی اسات .ساازه قارارداد روانشاناختی 1در نوشاتههاای آگاریس

0

و شين 3حوزه تعهدات متقابل ميان کارکنان و سازمان ریشه دارد .ازنظر مفهومی میتوان این پدیده
را مجموعه ای از باورها و ادراکات فرد درباره تعهادات متقابال مياان کارکناان و ساازمان تعریاف
نمود (نایتس و کندی .)0550 ،قرارداد روانشناختی مجموعهای از باورها و انتظارات است کاه در
رخههای ذهنی افراد به صورت فعال ،روزآمد و مداوم مانند مالک یا معيار ارزیابی عمل میکند.
به این دليل که این انتظارات دائم می توانند درصحنه ذهن افراد حاضر باشند و براساس هر تصاميم
و عملی که توس مدیران و یا بهطورکلی سازمان گرفته میشود ،برآوردهشدن یا نشادن انتظاارات
مبتنیبر قرارداد روانی تبادلی و ارتباطی را به فرد هشدار بدهناد (مهاداد و همکااران.)107 :1390 ،
کارکنان وقتی میبينند سازمان به آنها اهميت میدهد و به قولهایی که داده است ،وفادار میماند و
در راستای آن قولها تالش میکند ،حمایت سازمان را درک خواهند کرد ،ایان امار درنهایات باه
اجرای قراردادهای روانی بين کارفرماها و کارکنان منجار مایشاودکه مایتواناد ایارات م بتای بار
عملکرد ،رضاایت شاغلی ،بهارهوری ،افازای

رفتاار شاهروندی ساازمانی ،کااه

مقاومت کارکنان در برابر استرس آنها و درنتيجه کاه

بيبات ،افازای

فرسودگی آناان ،مشاارکت بيشاتر کارکناان در

سازمان و  ،...برای سازمان و کارکنان داشته باشد (زندی.)4: 1391 ،
در دنيای پرتحول امروزی ،سازمان هاا بارای افازای

ایربیشای ،رشاد و بقاا نيازمناد شناساایی

عواملی هستند که بتواند در بروز رفتار شهروندی سازمانی که بهعنوان یکی از پدیدههاای نوظهاور
رفتار سازمانی است ،تأیيرگذار باشد (ملک اخال و همکااران .)0 :1319 ،باتوجاهباه جساتجوها و
مطالعاتی که توس محق انجام شده است ،تاکنون پووه های گستردهای که به نقا

و اهميتای

1. Psychological Contract
2. Argris
3. Shein
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که اجرای قراردادهای روانشناختی مایتواناد بار عملکارد کارکناان و تايمهاای کااری و روابا
کارمند -کارفرما و درنهایت ایربیشی و بهره وری کارکنان داشته باشاد ،صاورت نگرفتاه اسات و
تنها در تحقيقات اندکی به بررسی رابطۀ این متغير با سایر متغيرها پرداخته شده است.
شرکتهای زنجيره تأمين خودروسازی ،یکی از بزرگترین شبکههای زنجياره تاأمين در ایاران
میباشاند .در ساال هاای اخيار باه علات اال

روزافازون صانعت خاودروی ایاران در رقابات باا

خودروسازان خارجی ،فشار های دولتی و مالی و مطالبات مردمی صنعت قطعاهساازی را در فضاای
رقابتی بيشتری نسبت به سالهای قبل قرارداده است .لذا شاهد فعاليتهای مضاعف این شارکتهاا
برای بهبود و توسعه سرمایههای انسانی بهعنوان زیربنای رقابتپذیری و ارتقای سطح بهرهوری آنها
هستيم .شرکت الکتریک خودروی شر (سهامی عام) بهعنوان یکی از بازرگتارین شارکتهاای
زنجيره تأمين خودروی ایرانخودرو و سایسا در امار تولياد و صاادرات اناواع دساتهسايم و اجازای
تشکيلدهنده آن فعاليت مینماید .بهدليل اهميت سهم باالی ارزشآفرینی نيروی انساانی در بهباود
کيفيت ،کاه

سطح ضایعات و هزینههای دوباارهکااری در فرایناد مونتاا ی تولياد قطعاات ایان

شرکت ،توجه به برنامهریزی و توسعه نيروی انسانی از اولویت برنامههای راهبردی آن است که در
سال های اخير اقداماتی در این خصوص انجاام داده اسات .بناابراین ،ایان تحقيا در نظار دارد ،باا
بررسی تأیير ابعاد میتلف قراردادهای روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی ،زمينه الزم را برای
حفظ و تقویت بهينه جنبههایی از رفتار سازمانی فراهم نماید کاه مایتواناد در توساعه مزیاتهاای
رقابتی این شرکت در صنعت قطعهسازی نق

بسزایی داشته باشد؛ طرحی که بهنظر میرسد در این

شرکت مغفول مانده است .لذا این مسئله مطرح میشود که آیا اجرای قراردادهای روانشاناختی بار
رفتار شهروندی سازمانی باتوجهبه نق

ميانجی حمایت سازمانی درکشده ميان کارکنان شارکت

الکتریک خودروی شر تأیيرگذار است؟

تعاریف و پیشینه پژوهش
قرارداد روانشناختی
قرارداد روان شناختی برای مدت زمانی بس طوالنی مورد توجه محققاان در حاوزه هاای علمای
گوناگون مانند روانشناسی ،جامعهشناسی و رواب صنعتی باوده اسات .کاریس آرجاریس ،اولاين
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شیصی بود که در سال  1965این مفهاوم را در تاالش بارای یاککاساهکاردن انتظاارات نانوشاته
کارگران کارخانه و سرپرستان آنها از هم معرفی کرد(مارادی و همکااران .)137: 1390 ،بردویال

7

و همکاران این پدیده را باورهای معطوف به رواب تبادلی ميان سازمان (کارفرماا) و افاراد معرفای
نموده است و معتقدند مبنای رواب تبادلی مورداشاره ،مقابلهبهم ل ميان افراد و کارفرمایان بر پایاه
تعهدات و انتظارات طرفين از یکدیگر است .روسو نيز که خود از مطرحکنندگان این پدیده است،
بر این باور است که قرارداد روانشناختی بهدليل ماهيت ادراکی و ذهنی خود ،مبتنایبار باورهاای
افراد در باخ قواعد و تواف نانوشته ميان آنها و سازمانها (کارفرمایان) شکل میگيرد (گلپرور و
همکاران .)06 :1393 ،قرارداد روانشناختی مجموعهای نامکتوخ از انتظارات است که همواره بين
هر یک از کارکنان و اعضای سازمان و مدیران میتلف و دیگر اعضای ساازمان وجاود دارد .ایان
قرارداد می تواند به دو پرس

اساسی کارکنان درباره رواب کاری پاسخ بدهد :من ه انتظارات و

توقعات معقولی میتوانم از ساازمان داشاته باشام؟ و درمقابال ایان انتظاارات ،آنهاا اه انتظاارات
معقولی از من دارند؟ قرارداد روانشناختی ،جنبههای میتلاف روابا کااری را ماورد توجاه قارار
می دهد مانند :امنيت شغلی ،زمينه بروز شایستگی ها ،انتظارات شغلی و فرصات توساعه مهاارتهاا،
مشارکت و تأیيرگذاری .ازنقطهنظر کارفرما ،قرارداد روانشناختی ،جنباههاایی از روابا کااری را
مورد توجه قرار می دهد از جمله :تعهد ،شایستگی ،تالش ،اطاعت و وفاداری .گست و همکاران
میگویند :کارکنان يزی را میخواهند که هميشه میخواستهاند یعنی امنيت ،ارتقای شغل ،پاداش
مناس

و بيره (سردار و آزاد .)111-115 :1395 ،در دوره  1997تا  1999تحقيقات زیاادی راجاع

به قرارداد روان شناختی انجام گرفت و مقاالت بسياری منتشر شد .اماا محققاان کامتار بار تعریاف
قرارداد روان شناختی متمرکز شدند و بيشتر بررسی متغيرهای متفاوتی که باا قارارداد روانشاناختی
در تعامل بودند ،تأکياد کردناد .در ساالهاای  0555تاا  0550کویال ،2شااپيرو ،3کسالر ،4بررسای
وسيعی انجام دادند که پایه و اساسی برای درک رابطۀ بين قرارداد روانشناختی و رفتار شهروندی
سازمانی ایجاد کنند.
1. Beardwell
2. Coyle
3. Shapiro
4. Kessler
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یافتهها ی اصلی و بسيار مهم تحقي مذکور این بود که بيشاتر کارکناان ،قارارداد روانشاناختی
خود را درحال نقضشدن میدیدند .براساس این تحقي  ،اجرای مفاد قرارداد بر حمایات ساازمانی
ادراکشده و رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی ایرگذار است (کویل و همکااران.)0550 ،
باوجوداینکه محتوای قرارداد روانشناختی میتواند متناوع باشاد ،معماوالً بارای توصايف قارارداد
روانشناختی از ندین بعد اساسی و مشترک استفاده میشود (زندی .)00:1391 ،درواقع ،این ابعاد
برمبنای مطالعات قبلی انتیاخ شدهاند .بعضی از ادبيات موجود درباره الزامات کارفرماا از قارارداد
روانشناختی در جدول ( )1فهرست شده است.
جدول  .7ابعاد قرارداد روانشناختی (منبع :زندی)27 ،7337 ،
محقق

سال تحقیق

رابينسون و همکاران

1994

رابينسون

1996

کویلی -شاپيرو

0555

ترنلی و همکاران

0553

شامفلر و همکاران

0554

استارگر و
همکاران

مؤلفه
پيشرفت ،پرداخت ،آموزش ،امنيت شغلی ،توسعه کارراهه،
حمایت از مسائل شیصی
ارتقا و پيشرفت ،پرداخت ،آموزش ،امنيت شغلی ،توسعه کارراهه،
قدرت کافی و مسئوليتپذیری
امنيت شغلی ،آموزش و توسعه ،پرداخت ،شمانداز کارراهه،
مزایای شغلی بيرنقدی
پرداخت ،رواب استیدامی حمایتی
توسعه کارراهه ،محتوای شغلی ،جو اجتماعی ،حمایت شیصی،
پاداشهای مالی ،توازن کار -زندگی
فرصتهای ارتقا ،پرداخت ،پاداشهای مالی فراتر از دستمزد ،نوع کار،

0550

فشار شغلی ،تعداد ساعات کاری ،کنترل شیصی بر کار روزانه ،امنيت
شغلی ،تأمين آموزش ،توسعه کارراهه ،حمایت در مورد مسائل شیصی

در این پووه  ،قرارداد روانشناختی بهعنوان عقيده کارکنان درباره الزاماتی است که کارفرما
قبالً بهطور ضمنی بيان کرده و به کارکنان قول داده ،تعریف میشود .اگر ه قرارداد روانشاناختی
شامل دو دیادگاه (کارکناان و کارفرماا) اسات در ایان تحقيا صارف ًا بار ادراک کارکناان تأکياد
میشود.
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رفتار شهروندی سازمانی
وا ه رفتار شهروندی سازمانی را برای اولاينباار ارگاان و همکااران

در ساال  1913مايالدی

بهکار گرفتند .گر ه قبل از آنها افرادی همچون کاهن ،1کاتز 0با تمایز قائلشدن بين عملکرد نق
و رفتارهای نوآورانه و خودجوش 3در دهه هفتاد و هشتاد ميالدی و نيز قبل از آنهاا ساتر برناارد

4

با بيان مفهوم تمایل به همکاری در سال  1913ميالدی به این موضوع توجه نمودناد .مارور ادبياات
در مورد رفتارهای شهروندی سازمانی نشان میدهد که دو رویکرد اصلی در تعریاف ایان رفتارهاا
وجود دارد .ارگان در سال  1911ميالدی و دیگر محققان اوليه در رابطه با این موضاوع ،ایان ناوع
رفتار را تحت عنوان رفتار فرانقشی مورد بررسی قراردادناد ،باهگوناهایکاه کماکهاای افاراد در
محي کار ،فراتر از الزامات نقشی است که برای آنها مشیوشده است و بهطور صاحيح ازطریا
نظام پاداش رسمی سازمان ،مورد قدردانی قرار نمیگيرند (بهنقل از سليمانی .)10:1395 ،در ماورد
رفتار شاهروندی ساازمانی تعااریف متعاددی وجاود دارد کاه در اداماه باه ناد تعریاف از رفتاار
شهروندی بسنده میکنيم:
 .1اولين تعریف ،رفتار شهروندی را بهعنوان رفتارهایی توصيف میکنند که فراتار از عملکارد
وظيفهای و مهارت فنی قرار میگيرند .بهعبارتدیگار ،رفتارهاایی مانناد حمایات ،تأیياد و
پشتيبانی از محي  ،بافت و شرای روانشناسی ،اجتماعی و سازمانی را شامل مایشاود کاه
بهعنوان تسهيلکنندههای اصلی ،انجام وظایف عمل میکنند (برمن.)1:0554 ،
 .0رفتار شهروندی سازمانی ،بيانگر فعاليت کاری مرتب  ،داوطلبانه و اختياری اسات و باهطاور
مستقيم و ضمنی ازطری توصايف رسامی شاغل و نظاامهاای پااداش ،ساازماندهی شاده و
درنهایت کارایی و ایربیشی ،وظایف سازمان را ارتقا میدهد (علیمحمد.)09:0554 ،
 .3تالش های فو العادۀ صورتگرفته توس کارکنان یک سازمان ،فراتر از آنچه کاه ماورد
انتظاراست ،این تالشها بهطور واضح و مستقيم در شرح شغل آورده نشده و عموماً توس
سازمان مورد تقدیر قرار نميگيرند (لمبرت.)0515 ،
1. Kahn
2. Katz
3. Innovative and Spontaneous Behavior
4. Chester Barnard
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حمایت سازمانی درکشده
صاح نظران به تحليال گاونگی شاکلگياری حمایات ساازمانی توجاه خااص نماودهاناد و
عالوهبارآن باه بررسای تاأیيرات و پيامادهای حمایات ساازمانی در حاوزههاای فاردی و ساازمانی
پرداختهاند (خاائفالهای و همکااران .) 1396،ساازمان ،منباع مهام تاأمين نيازهاای مهام واساسای
کارکنان همچون نياز به هویت ،تعل خاطر و عزتنفس است .زمانیکه سازمان نسبت به کارکناان
و نيازهای آنان توجه نشان میدهد ،افراد ادراک از حمایت سازمانی را تجربه میکنند (ایزنبرگ و
همکاران .)1916 ،حمایت سازمانی را ادراک کارکنان از رفاهی که سازمان برای آنها فراهم کرده
است ،تعریف کردهاند(اینگهام .)0551 ،زمانیکه کارکنان این احساس را ادراک کنند که سازمان
دلواپس خوشبیتی آنهاست و نيرویهای خود را مساعدت و حمایت میکند (حمایت ساازمانی)،
خود را جزیی از سازمان متبوع دانسته ،سازمان را معارف خودشاان مایدانناد و نسابت باه ساازمان
احساس پایبندی و وفاداری میکنند (ایزنبرگ و همکارن .)1916
حمایتی که کارکنان از سوی سازمان ادراک میکنناد ،بااوری اسات مبتنایبار اینکاه ساازمان
تا هحد از همکاریشان قدردانی میکند ،به رفاه آنها اهميت میدهد و به ه ميازان باه ارزشهاای
مشترک آنان توجه دارد (اینزبرگ و همکاران .)0550 ،کارکناان یاک ساازمان ،هميشاه براسااس
ميزان ارزشی که سازمان برای ایجاد رفاه ،آسای

و امنيت آنها قائل است ،اعتقاد و عالقاه خاصای

به سازمان پيدا میکنند .این اعتقاد و باور تحت عنوان حمایت ساازمانی ادراکشاده معرفای شاده
است.
مفهوم حمایت سازمانی ادراکشده را نیساتينباار ایزنبارگ ،1هاوتچين ،0هوتچيناگ تاون و
سوآ 3مطرح کردند و بهدنبال آن ،پووهشگران درخصوص ابعاد میتلف آن و همچنين رابطه آن باا
متغيرهاای دیگاار ،تحقيقاات گسااتردهای انجاام دادنااد .آیزنبرگار و همکاااران

حمایات سااازمانی

ادراکشده را متأیر از سياساتهاایی مایدانناد کاه ساالمتی و شاادابی ،احسااس موفقيات ،حاس
مشااارکت م باات و دسااتيابی بااه اهااداف سااازمان را تاارویج مایدهااد .محققااان ،حمایاات سااازمانی
1. Eisenberger
2. Hutchison
3. Huntington and Sowa
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درکشده را نمود عملياتی نظریۀ تبادل اجتماعی میدانند؛ درحقيقت ،تبادل اجتماعی ،هسته فرایند
روانشناختی نهفته در حمایت سازمانی ادراکشده است .این نظریه ،بی

مهمی از جامعهشناسای

و روانشناسی اجتماعی را شکل میدهد و یکی از مهمتارین پاارادایمهاای درک رفتاار کارکناان
است (نصيری.)155-99 :1393 ،
بهعبارتدیگر ،مفهوم درک حمایت سازمانی ،در بطن نظریۀ مبادله اجتماعی نهفتاه اسات کاه
هميشاه ازآن جهات درک ارتباااط کارمناد و مادیران اسااتفاده مایکنناد .بااینکااه تعاداد مطالعااات
انجامشده در این حوزه تا اواس دهۀ نود پایين بود ،اما در سالهای اخير تعداد پووه هاا در ایان
زمينه گسترش یافته اسات (ادر و آیزنبارگ .)0551 ،ریشاه حمایات ساازمانی ادراکشاده ،تعهاد
مبادلهای است که برپایه آن دلبستگی ،کوش

و تعهد به سازمان با اجرت اجتماعی و مادی هماراه

میشود (آلن و همکاران  .) 0551حمایت سازمانی ادراکشده ،سازهای از تبادل اجتمااعی اسات.
بنابراین نظریۀ حمایت سازمانی بيان میکند که کارکنان عقاید کلی دربارۀ درجهای که ساازمان از
نيازها و ارزشهای آنها حمایت میکند ،ایجاد میکنند که براسااس تعامال مادیران باا نماینادگان
سازمانی ،صورت میپذیرد (رودس و آیزنبرگ .)0550 ،ادراک از حمایت مادیریت ،امکاان دارد
ازطری تأمين نيازهای عاطفی اجتماعی ،مانند تعل و حمایت عاطفی کمک باه بااالبردن وفااداری
عاااطفی کنااد (فااو و همکاااران .)0559 ،اقاادامات هدفمنااد در بهبااود ادراک از حمایاات سااازمانی
ادراکشده نهتنها منجر به بهبود ارتباطات با حفظ امنيت میشود ،بلکه پيشنهاد ارزیابی عقالیای از
علل حوادث را میکند (هوفمن و همکاران.)1991 ،

مدل مفهومی تحقیق
در پووه

حاضر رواب بين متغير های معرفیشده در قال

مدل مفهومی شماره  1باه تصاویر

کشيده شده است .در این مدل متغيرهای مربوط به اجرای قاراداد روانشناختی(رابينساون)0511 ،7
حمایت سازمانی درکشده (هاادس )0550 ،2و رفتاار شاهروندی (اورگاان )1991،3اقتبااس شاده
1. Robinson
2. R hoades
3. Organ
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است .برای یافتن شواهد تجربی در این خصوص فرضيات پووه

در قال

دو فرضيه اصلی و پنج

فرضيه فرعی ارائه شده است.
و پنج فرضيه فرعی ارائه شده است.

شکل  .7مدل مفهومی تحقیق

فرضیههای اصلی و فرعی تحقیق
 .1اجرای قرارداد روان شناختی ازطری حمایت سازمانی درکشده بار رفتاار شاهروندی ساازمانی
تأیير دارد.
الف) اجرای قرارداد روانشناختی ازطری دریافت توجه از سازمان بر رفتاار شاهروندی تاأیير
دارد.
خ) اجرای قرارداد روانشناختی ازطری دریافت کمک از سازمان بار رفتاار شاهروندی تاأیير
دارد.
 .0اجرای قرارداد روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی تأیيرگذار است.
الف) توسعه مسير شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تأیيرگذار است.
خ) محتوای شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تأیيرگذار است.
ج ) پاداش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تأیيرگذار است.
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روش تحقیق
پووه
پووه

حاضر ازنظر جهتگيری ،کااربردی اسات .فلسافه پاووه  ،ایبااتگرایای ،رویکارد

قياسی و ازنظر راهبرد ،پووه

تحقي حاضر برحس
پووه

کمی است.

اف زمانی پووه

از نوع تحقيقات مقطعای اسات .جامعاه آمااری ایان

شامل  366نفر از کارشناسان شرکت الکتریاک خاودروی شار مایباشاند .ایان شارکت

بهعنوان یکی از شرکتهای دولتی موف در صنعت قطعهسازی خودرو طی بي

از سه دهه فعاليت

با بزرگترین شرکت های معتبار خاارجی همکااری و محصاوالت خاود را باه باازار اروپاا صاادر
مینماید .نمونه آماری بهروش نمونهگيری تصادفی صاورت گرفات و حجام نموناه باا اساتفاده از
فرمول کوکران برای جامعه محدود با مقادار خطاای  0درصاد 117نفار از کارشناساان شارکت را
تشکيل داد.

 :Nحجم جامعه
 :nحجم نمونه
 :Zميزان اطمينان برآورد با درنظرگرفتن ضری

اطمينان  90%این مقدار برابر  1/96است.

 :pنسبت موفقيت که آن را  5850درنظر مایگياریم کاه باا احتماال 05درصاد عادم بازگشات
پرسشنامه ،محق اقدام به توزیع  004پرسشنامه بين جامعه آمااری نماوده اسات .باهمنظاور سانج
شاخوهای مدل نظری تحقي از پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه در دو بی " پرس های
مربوط به ویوگی های جمعيتشناختی" و " پرس
است .پرس

های مربوط به متغيرهاای تحقيا " تنظايم شاده

های مربوط به ویوگی های جمعيتشاناختی شاامل  6پرسا

اسات کاه باه توصايف

نمونه های آماری انتیاخشده می پردازد .پرس های مربوط به متغيرهاای تحقيا شاامل ساه متغيار
اجرای قرارداد روانشناختی ،حمایت سازمانی درکشده و رفتار شهروندی سازمانی است که برای
سنج

آنها  33پرس

تنظايم شاده اسات .بارای سانج

متغيار اجارای قارارداد روانشاناختی از

پرسشنامه ای که توس رابينسون و روسيو( )1994ابداع شاده و دارای  15ساؤال باه صاورت بساته،
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پاسخ در مقياس پنج درجه ای ليکرت بود که در پيوستاری از کامالً میالفم تا کامالً ماوافقم امتاداد
دارد .این پرسشنامه سه مؤلفه توسعه مساير شاغلی ،محتاوای شاغلی و پااداش شاغلی را مایسانجد.

پرسشنامه حمایت سازمانی درکشاده توسا آیزنبرگار و رودسان ( )0550تهياه شاده و دارای 1
سؤال است و گویه های دریافت توجه از سازمان و دریافت کمک از سازمان را مورد سنج

قارار

میدهد .این پرسشنامه از طيف پانجدرجاه ای ليکارت در پيوساتاری از " کاامالً ماوافقم تاا کاامالً
میالفم" تشکيل شده است .پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی نياز از  10ساؤال تشاکيل شاده کاه
توس اورگان و کانوسکی در سال  1996طراحی شده است .این پرسشنامه شامل  0بعد است .ایان
ابعاد شامل نوع دوستی ،وجادان ،جاوانمردی ،رفتاار مادنی و ادخ و مالحظاه اسات کاه از طياف
پنجدرجه ای ليکرت در پيوستاری از " کامالً موافقم تا کامالً میاالفم" تشاکيل شاده اسات .بارای
تجزیهوتحليل داده و برازش مدل معادالت ساختاری از نرمافازار ( )PLSاساتفاده شاد .جادول ()0
مقادیر ضرای

آلفای کرونباخ متغيرها را نشان میدهد که باتوجهباه مقاادیر بااالی ( )5/75پایاایی

مورد تأیيد اسات ،همچناين روایای ابازار سانج

ازطریا تحليال عااملی تأیيادی در قالا

مادل

اندازهگيری تحقي انجام گرفته است که بهطور مبسوطتری در ذیل به آن پرداخته شده است.
جدول  .2مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
متغیر

میزان آلفای کرونباخ

قرارداد روانشناختی

%14

حمایت سازمانی درکشده

%19

رفتار شهروندی سازمانی

%77

نتایج آزمون مدل
اندازهگیری و مدل ساختاری
برای تجزیهوتحليل دادههای تحقي  ،از روش حداقل مربعات جزئای کاه در بحار الگوساازی
رگرسيون آن را  PLSنيز معرفی میکنند و یکی از روشهای آماری ندمتغيره محسوخ میشاود
استفاده شدکه بهوسيله آن میتوان علیربم برخی محدودیتها مانناد :ناامعلومباودن توزیاع متغيار
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پاسخ ،وجود تعداد مشاهدات کم و یا وجود خود همبستگی جدی بين متغيرهای توضيحی؛ یک یا
ند متغير پاسخ را بهطور همزمان در قبال ندین متغير توضيحی الگوسازی نمود .در ایان تحقيا
از نرمافزار Smart PLSجهت برآورد رابطه بين متغيرهای پنهان مسئله استفاده شده است.
مدل اندازهگیری
پي

از ارزیابی مدل معادله ساختاری ،الزم است معنابیشی بارهای عاملی ساازههاای میتلاف

پرسشنامه در پي بينی گویههای مربوطه بررسای شاده تاا از برازنادگی مادلهاای انادازهگياری و
قابلقبولبودن شاخوهای آنها در اندازهگيری سازهها اطمينان حاصل شود .این مهم ،با استفاده از
تکنيک تحليل عاملی تأیيدی انجام شد .در جدول ( ،)3وزن عاملی همه گویههای پرسشنامه تحقي
در سطح خطای  5850معنیدار ( (t >1.96اسات ،بناابراین اعتباار همگرایای ابازار سانج  ،تأیياد
میشود.
جدول  . 3نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویههای پرسشنامه
سازه
شغلی

توسعه مسير

محتوای شغلی
پاداش شغلی
سازمان

دریافت توجه از

گویه

بار عاملی

آماره t

نتیجه

1

58715

108365

معنیدار

0

58636

18607

معنیدار

3

58764

16851

معنیدار

4

58631

18160

معنیدار

0

58763

11801

معنیدار

6

58151

00896

معنیدار

7

58415

48711

معنیدار

1

58054

08946

معنیدار

9

58060

08451

معنیدار

15

58075

78795

معنیدار

11

58793

108971

معنیدار

10

58100

008551

معنیدار

13

58676

98611

معنیدار

14

58760

138767

معنیدار
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(ادامه) جدول  . 3نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویههای پرسشنامه
سازه

سازمان

دریافت کمک از

نوعدوستی
وجدان
جوانمردی
رفتار مدنی
ادخ و مالحظه

بررسی ضرای

گویه

بار عاملی

آماره t

نتیجه

10

58109

018036

معنیدار

16

58753

118510

معنیدار

17

58730

148549

معنیدار

11

58703

108144

معنیدار

19

58003

08551

معنیدار

05

58430

08151

معنیدار

01

58450

08045

معنیدار

00

58760

18005

معنیدار

03

58717

98911

معنیدار

04

58739

98735

معنیدار

00

58056

38097

معنیدار

06

58401

38039

معنیدار

07

58713

9،57

معنیدار

01

58796

0،114

معنیدار

09

58674

18671

معنیدار

35

58003

38713

معنیدار

31

58663

68649

معنیدار

30

58690

08641

معنیدار

33

58646

08067

معنیدار

پایایی ترکيبی( ،)CRميانگين واریانس تبيينشده ( )AVEو ضرای

جدول ( )4ضرای

همبستگی

همبستگی پيرسون برای بررسی رابطهای ميان متغيرهای پنهان را بهصاورت

دوبهدو نشان میدهد .روی قطر اصلی این ماتریس عدد یک واقع شده است .بهاینمنظاور کاه هار
متغير با خودش همبستگی کامل دارد .تمامی ضارای
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همبساتگی در ساطح اطميناان  %99معنایدار
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هستند (مقدار سطح معنیداری کمتر از یک درصد است) و نشان از وجود ناوعی رابطاه معنایدار
بين متغيرها بهصورت دوبهدو میباشد .ضری
است و ضری

م بت نشاندهنده رابطۀ م بت و مستقيم بين دو متغيار

منفی ،نشاندهنده رابطۀ منفی و مستقيم بين دو متغير میباشد.

جدول  .4بررسی ضرایب پایایی ،میانگین واریانس تبیینشده و ضرایب همبستگی
متغیرهای پنهان

قرارداد

حمایت

رفتار شهروندی

روانشناختی

سازمانی

سازمانی

قرارداد

1/55

روانشناختی
حمایت سازمانی
رفتار شهروندی
سازمانی

**

5/7011

**5/0000

1/55
**5/4715

1/55

AVE

CR

5/0619

5/9160

5/7357

5/7036

5/6150

5/7410

** P<001

جدول ( )0و ( )6شاخوهای روایای و پایاایی پرسشانامه تحقيا را نشاان مایدهاد .مياانگين
واریانس تبيينشده ( ،)AVEبرای روایی ،ضاری

پایاایی ترکيبای ( )CRبارای پایاایی مایباشاند.

بهمنظور محاسبه روایی همگرا ،فورنل و الرکر استفاده از معيار  AVEرا پيشنهاد دادهاند .اگر مقدار
 AVEحداقل برابر با  5/0باشد ،شاخوها روایی همگرای مناسبی دارند .بهاینمعنا که یاک متغيار
پنهان قادر است بي

از نيمی از واریانس شاخوهای (متغيرهای آشکار) خود را باهطاور متوسا

توضيح دهد .باتوجهبه اینکه در این تحقي شاخو  ،AVEبرای تمامی متغيرهای تحقي باالی 5/0
است ،لذا روایی همگرای سازههای مدل تائيد میشود .ضری
اندازهگيری را میسنجد .تمامی این ضرای

پایاایی ترکيبای ( )CRپایاایی ابازار

از مقدار  5/7باالتر مایباشاند و نشااندهناده پایاایی و

اعتبار باالی ابزار اندازهگيری است.
پاسخ به فرضيههاای تحقيا براسااس روش حاداقل مربعاات جزئای( :)PLSباهمنظاور آزماون
فرضيههای تحقي از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل ارائه
میشود:
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جدول  .7نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به روش حداقل مربعات جزئی (اثرات مستقیم)
فرضیههای تحقیق

ضریب

(اثرات مستقیم)

مسیر

آماره t

سطح
معنیداری

نتیجه فرضیه

قرارداد روانشناختی← رفتار شهروندی سازمانی

5/350

7/717

>5/51

تأیيد فرضيه

توسعه مسير شغلی← رفتار شهروندی سازمانی

5/316

0/100

>5/51

تأیيد فرضيه

محتوای شغلی← رفتار شهروندی سازمانی

5/451

3/999

>5/51

تأیيد فرضيه

پاداش شغلی ← رفتار شهروندی سازمانی

5/371

1/911

>5/50

تأیيد فرضيه

جدول  . 2نتایج آزمون فرضیههای تحقیق به روش حداقل مربعات جزئی (اثرات غیرمستقیم)
فرضیههای تحقیق (اثرات غیرمستقیم)

قرارداد روانشناختی← رفتار شهروندی سازمانی
(با ميانجیگری حمایت سازمانی درکشده)
قرارداد روانشناختی← رفتار شهروندی سازمانی
(با ميانجیگری دریافت توجه از سازمان)
قرارداد روانشناختی← رفتار شهروندی سازمانی
(با ميانجیگری دریافت کمک از سازمان)

ضریب

ضریب

نتیجه

مسیر مستقیم

مسیر غیرمستقیم

فرضیه

5/350

5/073

5/091

5/317

5/091

5/310

تأیيد
فرضيه
تأیيد
فرضيه
تأیيد
فرضيه

برازش مدل ساختاری تحقیق
پس از تحليل و بررسی مدل اندازهگيری ،باه بارازش مادل معاادالت سااختاری پرداختاه شاد.
درواقع ،مرحله دوم بهرهگيری از تحليل مسير ،ضری
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ویه 19

ویه 20
ویه 21
ویه 1

ویه 22

ویه 10

ویه 23
ویه 24

ویه 2

ویه 25

ویه 3
ویه 4

ا ا ق ارداد
روا اختی

8/865

3/539
9/076

ر تار و د
سا ما ی

9/917

ویه 26
ویه 27

ویه 5

ویه 28

ویه 6

ویه 29

ویه 30

ویه 7

ویه 31

ایت سا ما ی
در د

ویه 8
ویه 9

ویه 32
ویه 33

ویه 18

ویه 17

ویه 16

ویه 14

ویه 15

ویه 13

ویه 12

ویه 11

شکل  .2مدل معادالت ساختاری

نتیجهگیری و پیشنهادها
همانگوناهکاه بياان شاد ،قراردادهاای روانشاناختی ،قراردادهاا و درواقاع الگوهاای تعااملی،
نانوشتههایی هستند که افراد با سازمان خود درنظر میگيرند .گر ه این قراردادها مکتاوخ نباوده،
اما تغييرات و نارضایتی از اجرای آنها را میتوان در پيامدها و نتایج آنها رصد نمود .ایان پاووه
در پی این بود تا نق

اجرای قرارداد روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی شارکت الکتریاک

خودروی شر را با درنظرگرفتن نق

ميانجی حمایت سازمانی درکشده بررسی نماید.

نتایج تحليل دادههاا نشاان مایدهاد حمایات ساازمانی درکشاده ،در رابطاه اجارای قارارداد
روانشناختی و رفتار شاهروندی ساازمانی ،نقا
قرارداد روانشناختی با درنظرگرفتن نق

مياانجی داشاته و در ساطح اطميناان  %99اجارای

ميانجی حمایت سازمانی درکشده بر رفتاار شاهروندی
217
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سازمانی ایر معنیداری دارد و باتوجهبه م بتبودن ضری

مسير میتوان بيان نماود کاه ناوع رابطاه

م بت و مستقيم است .بنابراین ،فرضيه اصلی اول مورد پذیرش قرار گرفته است .با تأیيد این فرضيه
میتوان ادعا نمود که با افزای
سازمان افزای

سطح اجرای قرارداد روانشاناختی ،رفتاار شاهروندی ساازمانی در

یافته و متعاقباً حمایت سازمانی درکشده نياز باه پيامادهای م بات در محاي کاار

منجر میشود که مهمترین آن افزای

رفتاار شاهروندی ساازمانی اسات .مقایساه ایان موضاوع باا

یافتههای پووه های صورتگرفته در این حاوزه همیاوانی دارد .باهعناوان نموناه نتاایج تحقيا
ایرجی نقندر و حميدی ( )1390نياز هامجهات باا نتيجاه تحقيا حاضار اسات .حمایات ساازمانی
درکشده باا رفتاار شاهروندی ساازمانی ،رابطاه م بات و معنایداری دارد و همچناين مؤلفاههاای
نوعدوستی ،وجدان ،جوانمردی ،رفتار مدنی و ادخ و مالحظه باا درک حمایات ساازمانی ،رابطاه
م بت و معنیدار داشتهاند .در تحقي دیگری که نيز توس دعایی و همکاران ( )1393انجام شد باه
ایان نتيجااه دسات یافاات کاه درک حمایاات ساازمانی کارکنااان بار نااوعدوساتی ،فضايلت ماادنی،
وجدانکاری ،روحيهی جوانمردی و تواضع و فروتنی آنان تأیير مستقيمی داشته اسات .تحقيقاات
دیگری همچون :نوروزی سيدحسينی( ،)1391همتینواد ،طولی و همکاران( ،)1391ميائو،)0511(1
گوررو 0و هرباچ(، )0551کوهانگ من )0513(3نيز با نتایج این فرضيه هامجهات اسات .اماا یافتاه
تحقي ليو و ویسو )0511(4با یافته این تحقي میالف است .آنها به این نتيجه رسيدند که قرارداد
روان شناختی تحولی و قرارداد روانشناختی مبادلهای ایر م بات و معنایداری بار رفتاار شاهروندی
سازمانی نداشتند.
در رابطه با فرضيه دوم که اجرای قرارداد روانشناختی بر رفتار شهروندی ساازمانی تأیيرگاذار
است؛ می توان نتيجه گرفت که اجرای قرارداد روان شناختی بر رفتار شهروندی ساازمانی در ساطح
اطمينان  %99ایر معنیداری دارد و باتوجهبه م بتبودن ضری

مسير مایتاوان بياان نماود کاه ناوع

رابطه ،م بت و مستقيم است .بنابراین ،فرضيه اصلی دوم مورد پذیرش قرار گرفته است .با تأیيد این
فرضيه میتوان ادعا نماود کاه باا افازای

ساطح اجارای قارارداد روانشاناختی ،رفتاار شاهروندی
1. Miao
2. Guerrerohoad, Herrbach
3. Kuang-Man
4. Liu, Cho Seo
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سازمانی در سازمان افزای
که بال و همکاران

مییابد .نگاه به سایر پووه ها فرضيه فو را تأیيد میکند .پووهشای

انجام دادند ،نشان میدهد که ميان رضایت از قارارداد روان شاناختی و باروز

رفتار شهروندی از سوی کارکنان در سازمان رابطه م بتی وجود دارد (باال و همکااران066:0515،
) .همچنين در پووهشی که مارتينز روی کارمندان تماموقت بی

فنااوری اطالعاات در ساازمانی

صورت داد ،مشااهده نماود کاه مياان شکسات و نارضاایتی از قراردادهاای روانشاناختی و باروز
رفتارهای شهروندی باين کارکناان ،رابطاۀ منفای وجاود دارد (ماارتينز .)164:0554،نتاایج تحقيا
ایرجاای نقناادر و حمياادی ( ،)1390دعااایی و همکاااران ( ،)1393نااوروزی سيدحسااينی(،)1391
همتااینااواد طااولی و همکاااران ( ،)1391ميااائو( ،)0511گااوررو1و هرباااچ ( ،)0551کوهانااگ ماان
( )0513با پووه

انجام شده همجهت می باشد و تحقي ليو و ویسو )0511(0با یافته این تحقيا

میالف است.
فر

سوم مبنیبر توسعه مسير شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تاأیيرگاذار اسات .باتوجاهباه

نتایج حاصل می توان نتيجه گرفت که توسعه مسير شاغلی بار رفتاار شاهروندی ساازمانی در ساطح
اطمينان  %99ایر معنیداری دارد و باتوجهبه م بتبودن ضری

مسير مایتاوان بياان نماود کاه ناوع

رابطه ،م بت و مستقيم است .بنابراین فرضيه فرعی 1مورد پذیرش قرار گرفتاه اسات .باا تأیياد ایان
فرضيه میتوان ادعا نمود که با افزای
سازمان افزای

ساطح توساعه مساير شاغلی ،رفتاار شاهروندی ساازمانی در

مییابد .باتوجهبه تأیير گذاری توساعه مساير شاغلی بار رفتاار شاهروندی ساازمانی،

سازمان باید برنامهریزیهای الزم را برای پ يشرفت شغلی کارکنان خود انجام دهد و آنها را در این
مسير هدایت نماید .یک مسير صحيح و عادالنه پيشرفت شغلی مایتواناد موجا رضاایت شاغلی افاراد،
تعهد آنها نسبت به سازمان شود .بنابراین سازمانها با ایجاد مسير پيشرفت شغلی مناس برای کارکنان ناهتنهاا
به پيشرفت سازمان بلکه به پيشرفت افراد نيز کمک میکنند.
فرضيه فرعی دوم مبنیبر اینکه محتوای شغلی بر رفتار شاهروندی ساازمانی تاأیيرگاذار اسات؛
میتوان بيان نماود کاه محتاوای شاغلی بار رفتاار شاهروندی ساازمانی در ساطح اطميناان  %99ایار
معنیداری دارد و باتوجهبه م بتبودن ضری

مسير مایتاوان بياان نماود کاه ناوع رابطاه ،م بات و
1. Guerrerohoad, Herrbach
2. Liu, Cho Seo
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مستقيم است .بنابراین ،فرضيه فرعی اصلی دوم مورد پذیرش قرار گرفته است .با تأیيد ایان فرضايه
سطح محتوای شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی در سازمان افازای

میتوان ادعا نمود که با افزای
مییابد.

در رابطه با فرضيه پاداش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تأیيرگذار است؛ میتوان بيان نمود
که نوع رابطه ،م بت و مستقيم است .بنابراین ،فرضيه فرعی سوم مورد پذیرش قرار گرفته اسات .باا
تأیيد این فرضيه میتوان ادعا نمود که با افزای
سازمان افزای

سطح پاداش شغلی ،رفتار شاهروندی ساازمانی در

مییابد.

فرضيه فرعی هارم که دریافت توجه از سازمان رابطه قرارداد روانشناختی با رفتار شهروندی
را ميانجیگری میکند؛ می توان نتيجه گرفت که دریافت توجه از سازمان ،در رابطه اجرای قرارداد
روان شناختی و رفتاار شاهروندی ساازمانی نقا
قرارداد روانشناختی با درنظرگرفتن نق

مياانجی داشاته و در ساطح اطميناان  %99اجارای

ميانجی دریافات توجاه از ساازمان بار رفتاار شاهروندی

سازمانی ایر معنیداری دارد و باتوجهبه م بتبودن ضری

مسير میتوان بيان نمود کاه ناوع رابطاه،

م بت و مستقيم است .بنابراین ،فرضيه فرعی هارم مورد پذیرش قرار گرفته است.
با تأیيد این فرضيه میتوان ادعا نمود که با افزای
شهروندی سازمانی در سازمان افزای

سطح اجارای قارارداد روانشاناختی ،رفتاار

یافته و متعاقباً دریافت توجه از سازمان نيز به پيامدهای م بت

در محي کار منجر میشود که مهمترین آن افزای

رفتار شاهروندی ساازمانی اسات و درنهایات

فرضيه فرعی پنجم که دریافت کمک از سازمان رابطه قرارداد روانشناختی با رفتاار شاهروندی را
ميااانجیگااری ماایکنااد .طب ا نتااایج ب اهدسااتآمااده دریافاات کمااک از سااازمان ،رابطااه قاارارداد
روانشناختی با رفتار شهروندی را در سطح اطمينان  %99مياانجیگاری مایکناد .باتوجاهباه نتاایج
حاصل میتوان نتيجه گرفت که دریافت کمک از سازمان ،در رابطه اجرای قرارداد روانشناختی و
رفتار شهروندی سازمانی نق
با درنظرگرفتن نق

ميانجی داشته و در سطح اطمينان  %99اجرای قرارداد روانشاناختی

ميانجی دریافت کمک از سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی ایار معنایداری

دارد و باتوجهبه م بتبودن ضری

مسير میتوان بيان نمود که نوع رابطاه ،م بات و مساتقيم اسات.

بنابراین ،فرضيه فرعی پنجم مورد پذیرش قرارگرفته است .با تأیيد این فرضيه میتوان ادعا نمود که
با افزای

سطح اجرای قرارداد روانشناختی ،رفتار شهروندی سازمانی در ساازمان افازای
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متعاقباً دریافت کمک از سازمان نيز به پيامدهای م بت در محي کار منجر میشاود کاه مهامتارین
آن افزای

رفتار شهروندی سازمانی است.

بررسی فرضايههاای مطارحشاده و ابعااد موردمطالعاه نشاان از اهميات و جایگااه قراردادهاای
روانشناختی در مدیریت و بهرهگيری صحيح از سرمایههای انسانی سازمانها دارد .نتایج پووه ،
این ادعا که بهکارگيری مفهوم قراردادهای روانشناختی که برای فهم بهتار جاوهرۀ تعامال فارد و
سازمان است و این قراردادها ایر زیادی در کيفيت این مبادله دارند ،را باهخاوبی تأیياد ماینمایاد.
تأیير اجرای قرارداد روانشناختی با درنظرگرفتن حمایت سازمانی درکشده بهعنوان متغير ميانجی
تأیير بيشتری بر بروز رفتار شهروندی کارکنان دارد .این نتيجه را میتوان به این صورت تبيين کرد
که اجرای قرارداد روانشناختی درصورتیکه به افزای

ميازان حمایات ساازمانی درکشاده باين

کارکنان منجر شود و نگاه م بت آنان را به سازمان و محي کااری تقویات کناد ،مایتواناد رفتاار
شهروندی را افزای

دهد؛ راکه تقویت و افزای

حمایت سازمانی ادراکشده ،کيفيت زنادگی

کاری کارکنان را تحت تأیير قرار میدهد و فضای مطلاوخ را بارای انجاام فعالياتهاایی فراتار از
وظيفه ،فراهم میکند .رفتارهای فردی داوطلبانهای که بهوسيله نظامهای رسمی پااداش در ساازمان
طراحی نشده است ،باعر ارتقای ایربیشی و کارایی عملکرد در ساازمان مایشاود .وجاود ناين
تأ یيری برای مدیران سازمان اهميات بساياری دارد و باه آنهاا تأکياد مایکناد کاه نياروی انساانی،
مهمترین سرمایه سازمان است و باید حمایت همهجانبهای از سازمان خود دریافات کناد .بناابراین،
مدیران باید برنامههای خود را درجهت وفای به تعهداتی که در طول دوران خادمت باه کارکناان
دادهاند طوری طراحی کنند که به درک بيشتر حمایت سازمانی منجر شاود .ایان حمایات بایاد باه
شکلی درک شود که کارکناان طبا گفتاه او و تارادوی )0511( 1خاود را بادهکار یاا مادیون
سازمان بدانند و سعی کنند این دین را با بروز رفتارهای فرانقشی ادا کنند .ازساویدیگار ،پيشانهاد
میشود مدیران در پيادهسازی برنامههای بهبود سازه حمایت سازمانی ادراکشده توجه ویوهای به
بستر خاص هر سازمان داشته باشند .همچنين درک مدیر از تفاوتهای کارکنان در راساتای ارائاه
بستههای مشو سازمانی ،امکاناات رفااهی و هار ناوع دیگاری از حمایاتهاای ماادی و معناوی،
1 .Cho and Treadway
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موفقيت برنامهها را درجهت اجرای قرارداد روانشناختی بيشتر میکند و به بروز رفتاار شاهروندی
کارکنان در سازمان منجار مایشاود .درنهایات پيشانهاد مای شاود در تحقيقاات آتای ،تاأیير ساایر
متغيرهای ميانجی مانند فرهناگ ساازمانی ،عادالت ساازمانی درکشاده و جاو اخالقای ،بار رفتاار
شهروندی سازمانی که در این تحقي امکان بررسی آن ميسر نشد ،مورد بررسی ساایر پووهشاگران
قرار گيرد.
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