
 

 

 مطالعات رفتار سازمانی  فصلنامه

 059-110: صو 1397(، پایيز 07)شماره پياپی  3  سال هفتم، شماره
 

شناختی بر رفتار شهروندی  بررسی اثر اجرای قرارداد روان

 شده سازمانی، نقش واسط حمایت سازمانی درک
 

 **صدرنیا ، عبدالحسینواعظی علیرضا

 ***کهربایی سارا

 13/11/96تاریخ دریافت: 

 35/56/97تاریخ پذیرش: 

 چکیده
شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی و با  اجرای قرارداد روان هدف این پووه ، بررسی نق 

این پووه  ازنظر هدف، کاربردی و شده است.   درنظرگرفتن نق  ميانجی حمایت سازمانی درک
را تمامی  پيمایشی است. جامعه آماری پووه  -توصيفی ،ها ازنظر ماهيت گردآوری داده

گيری تصادفی  اند که با استفاده از نمونه لکتریک خودروی شر  تشکيل دادهکارشناسان شرکت ا
ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه  آوری داده برای جمع نفر، انتیاخ شدند. 117تعداد 

 کرونباخ مورد تأیيد قرار گرفت. ازطری  روایی سازه و محتوا و پایایی آن ازطری  ضری  آلفای 
اس استفاده  ال افزار پی سازی معادالت ساختاری به کمک نرم ها از مدل تحليل دادهو برای تجزیه

شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی  اجرای قرارداد روان دهد که شد. نتایج این پووه  نشان می
شناختی که عبارت است  . همچنين مشیو شد که تمام ابعاد اجرای قرارداد روانتأیير م بت دارد

داری بر رفتار شهروندی  مسير شغلی، محتوای شغلی و پاداش شغلی، تأیير م بت و معنی از: توسعه
تأیير  شده  شناختی ازطری  متغير ميانجی حمایت سازمانی درک سازمانی دارد و اجرای قرارداد روان

 بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. داری  م بت و معنی
 

روندی اار شها؛ رفت0دهاش ازمانی درکاایت سا؛ حم1یااختاشن رارداد روانارای قااج: کلیدواژه
 3ازمانیاس

                                                                                                                                        

 .انشکده مدیریت، دانشگاه آزاد سالمی واحد مشهد، ایرانکارشناس ارشد مدیریت دولتی،د 
 )نویسنده مسئول( قو ان، ایران استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی قو ان،. **

  a.sadrnia@qiet.ac.ir 
 مشهد، ایران فردوسی هدانشگا الملل بين پردیس رفتاری، مدیریت دکتری دانشجوی. ***

1. Psychological contract fulfilment 
2. Perceived organizational support 
3. Organizational Citizenship Behaviors 

mailto:a.sadrnia@qiet.ac.ir
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 مقدمه
باارای  دییااجد یهااا وهيدر جسااتجوی شاا  وسااتهيهااا پ سااازمان ،یپررقاباات کنااون  ایياادر دن

رقابات   رایبا هاا   سازمان (.15: 1317)صنوبری،  و تالش کارکنانشان هستند عملکرد کردنحداک ر

 ،شاغل  رييا تغ درحاال  تيا و ساازگاری باا ماه   انیمشتر تانتظارا و ازهايو ارضای ن یصحنه جهان در
در شارح   شاده  نياي تع فهيکنند که فراتر از نق  و وظ انتیاخ یتا کارکنان نددارند و در تالش لیتما

هاا،   متحول و حاکم بار ساازمان  کامالً  ی. شرا(1: 1319اخال  و همکاران،  )ملک دنعمل کن ،شغل

ها را به نسل ارزشمندی از کارکناان،  آن ازين ،یطیشرا ني ن در هاآن یرقابت و لزوم ایربیش  یافزا

 کارکناان  نیشود. ا می ادی 1عنوان سرباز سازمان ها بهکه از آن ینسل ؛است نموده ازپي  آشکار بي 

 خاود   راکاه ساازمان را ماوطن    ؛ایاربی  هساتند  های ایاربی  از بير  سازمان زيوجه مم تردید بی

 نمایناد و میعمل  خود یبر نق  رسم داشتی افزون مهيچ  ش بیهداف آن، دانند و برای تحق  ا می

 (. 106: 1390)مهداد و همکاران،  کنند نمی غیدر یتالش چيهاز 

 هایی فراتار از  کارکنان با انجام مسئوليت یاند که برخ رسيده جهينت نیبه ا یپووهشگران سازمان

هاای   که همکااری  امعن نیا نند. بهک سازمان خود کمک می ییشغلشان به کارا شده در تعيين فیوظا

داوطلباناه   لیا بادون تما  هاا  ساازمان  شود. بينی می دهندکه نه الزم است و نه پي  انجام می ای  فهاضا

هاا و   داوطلبانه، افاراد کوشا    همکاری . درستنديایربیشی خود ن ۀافراد به همکاری، قادر به توسع

حالات   نیا . در اگيرناد   کاار مای   باه  ساازمان  فاع های خود به ن توانایی ییانر ی خود را برای شکوفا

را در  گاران یپاذیری در راساتای مناافع د    گذرند و مسائوليت  خود می یمعموالً افراد از منافع شیص

 و)زارعای   گویناد  رفتار شهروندی ساازمانی مای   ،ها به این پدیده . در سازماندهند قرار می تیاولو

نی به رفتارهای کاری کارکنان همچاون؛ کماک   (. رفتارهای شهروندی سازما30: 1310 همکاران،

شاده،   ایام تعطيل، عمل باه اماور شاغلی فراتار از اساتانداردهای تعریاف       کردن درمکاران، کاربه ه

د کاه در  شاو  شاغلی اطاال  مای   هاای بير  شدن فعال در فعاليات  درگير و های سازمان تحمل کاستی

ا باه خاود جلا  نماوده اسات )بليناو و       های اخير توجه بسياری از پووهشگران و اندیشمندان ر دهه

  یاست کاه در افازا   یا فهيوظو فرا اریي، رفتاری اخترفتار شهروندی سازمانی .(0554 0همکاران،
                                                                                                                                        

1. Organizational Soldier 

2. Bolino  
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 یپااداش رسام   نظاام وسايله   بيرمساتقيم باه   ای ميطور مستق عملکرد ایربی  سازمان مؤیر است و به

 یها از مسائل و دبدبه یکیهمواره  ،ییشایرب  یافزا نکهیا به باتوجه. شود دهی نمی سازمان سازمان

 نیا در ا دیيا گام مؤیر و مف تواند یو عوامل مؤیر بر آن م یسازمان شهروندی است، شناخت رفتار رانیمد

 (.07: 1390)قاسمی و همکاران،  دیشمار آ به ريمس

 شده  اشارهرفتار شهروندی سازمانی که در تحقيقات بدان  رگذاريتأیازجمله پيشایندهای مهم و 

 0آگاریس هاای   در نوشاته  1شاناختی  ساازه قارارداد روان  شاناختی اسات.    روان قارارداد است ، متغير 

 دهین پدیتوان ا می یدارد. ازنظر مفهوم شهیکارکنان و سازمان ر انيتعهدات متقابل م حوزه 3شينو 

 فیا تعر نساازما  کارکناان و  انيا ای از باورها و ادراکات فرد درباره تعهادات متقابال م   را مجموعه

انتظارات است کاه در   و ای از باورها شناختی مجموعه قرارداد روان .(0550 کندی، و نایتس) نمود

کند.  عمل می یابیارز اريمع ای مالک صورت فعال، روزآمد و مداوم مانند افراد به یهای ذهن  رخه

 ميو براساس هر تصام توانند درصحنه ذهن افراد حاضر باشند  دائم می ن انتظاراتیکه ا ليدل نیبه ا

 نشادن انتظاارات   ایشدن  برآورده ،شود طورکلی سازمان گرفته می به ایو  رانیتوس  مد که یو عمل

(. 107 :1390)مهاداد و همکااران،    را به فرد هشدار بدهناد  یو ارتباط یتبادل یبر قرارداد روان یمبتن

ماند و  وفادار می ،هایی که داده است دهد و به قول می تيبينند سازمان به آنها اهم می یکارکنان وقت

امار درنهایات باه     نیا سازمان را درک خواهند کرد، ا تیکند، حما ها تالش می آن قول یدر راستا

بار   یتواناد ایارات م بتا    شاودکه مای   مای  منجار کارفرماها و کارکنان  نيب یروان یقراردادها یاجرا

  یافازا  بات، يکااه  ب  ،یازمانسا  یرفتاار شاهروند    یافازا  ،وری بهاره  ،یشاغل  تیعملکرد، رضاا 

کارکناان در   شاتر يآناان، مشاارکت ب   یو درنتيجه کاه  فرسودگ هاآنمقاومت کارکنان در برابر استرس 

 .(4: 1391)زندی،  سازمان و کارکنان داشته باشد یبرا ،سازمان و ...

یی نيازمناد شناساا   هاا بارای افازای  ایربیشای، رشاد و بقاا       در دنيای پرتحول امروزی، سازمان

هاای نوظهاور    از پدیده عنوان یکی که به یواند در بروز رفتار شهروندی سازمانعواملی هستند که بت

و  جساتجوها باه   (. باتوجاه 0 :1319اخال  و همکااران،   )ملک  ی است، تأیيرگذار باشدسازمان رفتار

اهميتای  ی که به نقا  و  ا گستردهی ها پووه  تاکنوناست،  شده  انجاممطالعاتی که توس  محق  

                                                                                                                                        

1. Psychological Contract 

2. Argris 

3. Shein 
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هاای کااری و روابا      بار عملکارد کارکناان و تايم     تواناد  یما شناختی  که اجرای قراردادهای روان

وری کارکنان داشته باشاد، صاورت نگرفتاه اسات و      کارفرما و درنهایت ایربیشی و بهره -کارمند

  است. شده  پرداخته رهايمتغاین متغير با سایر  ۀرابطتنها در تحقيقات اندکی به بررسی 

مين در ایاران  أهای زنجياره تا   سازی، یکی از بزرگترین شبکه مين خودروأهای زنجيره ت کتشر

ایاران در رقابات باا      یهاای اخيار باه علات  اال  روزافازون صانعت خاودرو         در ساال  .باشاند  می

ساازی را در فضاای    های دولتی و مالی و مطالبات مردمی صنعت قطعاه  خودروسازان خارجی، فشار

هاا   کتهای مضاعف این شار  های قبل قرارداده است. لذا شاهد فعاليت ت به سالرقابتی بيشتری نسب

ها وری آن پذیری و ارتقای سطح بهره بنای رقابت عنوان زیر های انسانی به برای بهبود و توسعه سرمایه

هاای   تارین شارکت   عنوان یکی از بازرگ  سهامی عام( به)  هستيم. شرکت الکتریک خودروی شر 

سايم و اجازای    ياد و صاادرات اناواع دساته    خودرو و سایسا در امار تول  ودروی ایرانأمين خزنجيره ت

آفرینی نيروی انساانی در بهباود    دليل اهميت سهم باالی ارزش نماید. به دهنده آن فعاليت می تشکيل

قطعاات ایان   یناد مونتاا ی تولياد    اکااری در فر  های دوبااره  کيفيت، کاه  سطح ضایعات و هزینه

که در  استهای راهبردی آن   ریزی و توسعه نيروی انسانی از اولویت برنامه برنامهشرکت، توجه به 

ایان تحقيا  در نظار دارد، باا      ،های اخير اقداماتی در این خصوص انجاام داده اسات. بناابراین    سال

 یالزم را برا نهيزمبر رفتار شهروندی سازمانی،  یشناخت روان یابعاد میتلف قراردادهایير أبررسی ت

هاای   تواناد در توساعه مزیات    ی فراهم نماید کاه مای  از رفتار سازمان ییها جنبه نهيبه تیظ و تقوحف

در این رسد  نظر می که به یطرح ؛سازی نق  بسزایی داشته باشد رقابتی این شرکت در صنعت قطعه

ر با  یشاناخت  روان یقراردادها یکه آیا اجرا شود یمسئله مطرح م اینلذا  .مغفول مانده استشرکت 

شارکت   کنانکار انيشده م درک یسازمان تیحما یانجيبه نق  م توجهبا یسازمان یرفتار شهروند

  است؟ رگذاريتأی الکتریک خودروی شر 
 

 تعاریف و پیشینه پژوهش
 یشناخت قرارداد روان

 علمای  یهاا  حاوزه  در محققاان  توجه مورد طوالنی بس یزمان مدت برای شناختی روان قرارداد

 اولاين  ،آرجاریس  کاریس . اسات  باوده  صنعتی رواب  و یشناس جامعهی، شناس روانمانند  گوناگون
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نانوشاته   انتظاارات  کاردن  کاساه  بارای یاک   تاالش  در را مفهاوم  این 1965سال  در که بود شیصی

 7(. بردویال 137: 1390)مارادی و همکااران،   کرد معرفی از همها آن سرپرستان و کارخانه کارگران

کارفرماا( و افاراد معرفای    )  سازمان ميان تبادلی رواب  معطوف به باورهای را پدیده این و همکاران

 پایاه  بر کارفرمایان و ميان افراد م ل به مقابله، مورداشاره تبادلی رواب  معتقدند مبنای و نموده است

 است، پدیده کنندگان این مطرح از خود که يزناست. روسو  یکدیگر از طرفين انتظارات و تعهدات

 باورهاای  بار  مبتنای  خود، ذهنی و ماهيت ادراکی دليل به شناختی روان قرارداد که است باوراین  بر

پرور و  )گل  گيرد  یم شکل )کارفرمایان( ها سازمان و هاآن ميان نانوشته تواف  و باخ قواعد در افراد

واره بين ی نامکتوخ از انتظارات است که هما مجموعهی شناخت روان(. قرارداد 06: 1393همکاران، 

هر یک از کارکنان و اعضای سازمان و مدیران میتلف و دیگر اعضای ساازمان وجاود دارد. ایان    

تواند به دو پرس  اساسی کارکنان درباره رواب  کاری پاسخ بدهد: من  ه انتظارات و  یمقرارداد 

انتظاارات   اه   هاا آنمقابال ایان انتظاارات،    وانم از ساازمان داشاته باشام؟ و در   ت یمتوقعات معقولی 

قارار   توجاه  ماورد ی میتلاف روابا  کااری را    ها جنبهی، شناخت روانمعقولی از من دارند؟ قرارداد 

، هاا  مهاارت ها، انتظارات شغلی و فرصات توساعه    یستگیشادهد مانند: امنيت شغلی، زمينه بروز  یم

وابا  کااری را   یی از رهاا  جنباه ی، شناخت روانکارفرما، قرارداد  نظر ازنقطهيرگذاری. تأیمشارکت و 

دهد از جمله: تعهد، شایستگی، تالش، اطاعت و وفاداری. گست و همکاران   یمقرار  توجه مورد

اند یعنی امنيت، ارتقای شغل، پاداش  خواسته یمخواهند که هميشه  یمگویند: کارکنان  يزی را  یم

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

بار تعریاف    تار  کام شناختی انجام گرفت و مقاالت بسياری منتشر شد. اماا محققاان    به قرارداد روان

شاناختی   شناختی متمرکز شدند و بيشتر بررسی متغيرهای متفاوتی که باا قارارداد روان   قرارداد روان

، بررسای   4کسالر  ، 3 رو، شااپي   2 کویال  0550تاا   0555ی هاا  ساال کردناد. در   ديا تأک ،در تعامل بودند

شناختی و رفتار شهروندی  بين قرارداد روان ۀرابطوسيعی انجام دادند که پایه و اساسی برای درک 

  .سازمانی ایجاد کنند

                                                                                                                                        

1. Beardwell 
2. Coyle 

3. Shapiro 

4. Kessler 
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شاناختی   ، قارارداد روان ی اصلی و بسيار مهم تحقي  مذکور این بود که بيشاتر کارکناان  ها افتهی

قرارداد بر حمایات ساازمانی    ن تحقي ، اجرای مفادای براساس. دندید یمشدن  خود را درحال نقض

 (.0550و رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی ایرگذار است )کویل و همکااران،   شده ادراک

متناوع باشاد، معماوالً بارای توصايف قارارداد        تواند یمی شناخت روانمحتوای قرارداد  نکهیباوجودا

، این ابعاد درواقع(. 00:1391)زندی،  شود یماستفاده ی از  ندین بعد اساسی و مشترک شناخت روان

الزامات کارفرماا از قارارداد    دربارهبعضی از ادبيات موجود  .اند شده  انتیاخبرمبنای مطالعات قبلی 

 ( فهرست شده است.1ی در جدول )شناخت روان

 
 (27، 7337)منبع: زندی، ی شناخت روانابعاد قرارداد  .7جدول 

 ؤلفهم سال تحقیق محقق

 1994 رابينسون و همکاران
 ،راههکارپيشرفت، پرداخت، آموزش، امنيت شغلی، توسعه 

 حمایت از مسائل شیصی

 1996 رابينسون
 ، راههکارارتقا و پيشرفت، پرداخت، آموزش، امنيت شغلی، توسعه 

 یریپذ تيمسئولقدرت کافی و 

 0555 شاپيرو -کویلی
 ،راههکار انداز  شم امنيت شغلی، آموزش و توسعه، پرداخت،

 مزایای شغلی بيرنقدی 

 پرداخت، رواب  استیدامی حمایتی 0553 ترنلی و همکاران

 0554 شامفلر و همکاران
، محتوای شغلی، جو اجتماعی، حمایت شیصی، کارراههتوسعه 

 زندگی -ی مالی، توازن کارها پاداش

استارگر و 

 همکاران
0550 

ی مالی فراتر از دستمزد، نوع کار، ها پاداشی ارتقا، پرداخت، ها فرصت

فشار شغلی، تعداد ساعات کاری، کنترل شیصی بر کار روزانه، امنيت 

 ، حمایت در مورد مسائل شیصیکارراههآموزش، توسعه  نيتأمشغلی، 

 

عقيده کارکنان درباره الزاماتی است که کارفرما  عنوان بهی شناخت رواندر این پووه ، قرارداد 

ی شاناخت  روان. اگر ه قرارداد شود یمو به کارکنان قول داده، تعریف کرده ضمنی بيان  رطو بهقبالً 

 ديا تأکشامل دو دیادگاه )کارکناان و کارفرماا( اسات در ایان تحقيا  صارفًا بار ادراک کارکناان          

 .شود یم
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 یسازمان یرفتار شهروند

مايالدی   1913ساال  همکااران  در   باار ارگاان و   ر شهروندی سازمانی را برای اولاين وا ه رفتا

شدن بين عملکرد نق   با تمایز قائل 0، کاتز1کار گرفتند. گر ه قبل از آنها افرادی همچون کاهن به

 4هاا  ساتر برناارد   و هشتاد ميالدی و نيز قبل از آن در دهه هفتاد 3خودجوشو رفتارهای نوآورانه و 

ع توجه نمودناد. مارور ادبياات    ميالدی به این موضو 1913مفهوم تمایل به همکاری در سال  انيب با

که دو رویکرد اصلی در تعریاف ایان رفتارهاا     دهد یمدر مورد رفتارهای شهروندی سازمانی نشان 

ميالدی و دیگر محققان اوليه در رابطه با این موضاوع، ایان ناوع     1911وجود دارد. ارگان در سال 

ی افاراد در  هاا  کماک کاه   یا گوناه  باه ، قراردادناد ی بررس موردی نقشفرارفتار را تحت عنوان رفتار 

طریا   صاحيح از  طور بهاست و  شده مشیوها ست که برای آنکار، فراتر از الزامات نقشی ا محي 

(. در ماورد  10:1395نقل از سليمانی،  )به رنديگ ینممورد قدردانی قرار  ،پاداش رسمی سازمان نظام

اماه باه  ناد تعریاف از رفتاار      رفتار شاهروندی ساازمانی تعااریف متعاددی وجاود دارد کاه در اد      

 :کنيمشهروندی بسنده می

کنند که فراتار از عملکارد   عنوان رفتارهایی توصيف می ریف، رفتار شهروندی را بهاولين تع .1

یياد و  أرفتارهاایی مانناد حمایات، ت    ،دیگار  بارتع گيرند. بهای و مهارت فنی قرار میوظيفه

کاه   شاود  ی، اجتماعی و سازمانی را شامل مای شناس پشتيبانی از محي ، بافت و شرای  روان

 (.1:0554کنند )برمن،  انجام وظایف عمل می ،های اصلیکننده عنوان تسهيل به

طاور   هبيانگر فعاليت کاری مرتب ، داوطلبانه و اختياری اسات و با   ،رفتار شهروندی سازمانی. 0

هی شاده و  ، ساازماند هاای پااداش   نظاام طری  توصايف رسامی شاغل و    مستقيم و ضمنی از

 (.09:0554محمد،  )علی دهدنهایت کارایی و ایربیشی، وظایف سازمان را ارتقا میدر

 ماورد  کاه  آنچه از فراتر سازمان، یک کارکنان توس  گرفته صورتۀ العاد فو  های تالش. 3

 توس  اًعموم و نشده آورده شغل شرح در مستقيم و واضح طور هب ها تالش این ،استانتظار

 (.0515)لمبرت،  نميگيرند قرار تقدیر مورد سازمان

                                                                                                                                        

1. Kahn 
2. Katz 

3. Innovative and Spontaneous Behavior 

4. Chester Barnard 
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 شده حمایت سازمانی درک

اناد و   خااص نماوده   گياری حمایات ساازمانی توجاه     به تحليال  گاونگی شاکل    نظران صاح 

هاای فاردی و ساازمانی     پيامادهای حمایات ساازمانی در حاوزه     یيرات وأآن باه بررسای تا   بار  عالوه

مين نيازهاای مهام واساسای    أمنباع مهام تا    ،ان(. ساازم  1396الهای و همکااران،   ئف)خاا    اند پرداخته

که سازمان نسبت به کارکناان   نفس است. زمانی خاطر و عزت به هویت، تعل کارکنان همچون نياز 

)ایزنبرگ و  کنند دهد، افراد ادراک از حمایت سازمانی را تجربه می و نيازهای آنان توجه نشان می

ها فراهم کرده نان از رفاهی که سازمان برای آنک(. حمایت سازمانی را ادراک کار1916همکاران، 

که کارکنان این احساس را ادراک کنند که سازمان  (. زمانی0551اند)اینگهام،  است، تعریف کرده

)حمایت ساازمانی(،   دکن های خود را مساعدت و حمایت می و نيروی ستهادلواپس خوشبیتی آن

دانناد و نسابت باه ساازمان      معارف خودشاان مای    خود را جزیی از سازمان متبوع دانسته، سازمان را

 (.1916)ایزنبرگ و همکارن  کنند احساس پایبندی و وفاداری می

اینکاه ساازمان    بار  کنناد، بااوری اسات مبتنای     حمایتی که کارکنان از سوی سازمان ادراک می

هاای   رزشدهد و به  ه ميازان باه ا   کند، به رفاه آنها اهميت می حد از همکاریشان قدردانی می تا ه

اسااس  یاک ساازمان، هميشاه بر   (. کارکناان  0550)اینزبرگ و همکاران،  مشترک آنان توجه دارد

اعتقاد و عالقاه خاصای    ،ها قائل استای ایجاد رفاه، آسای  و امنيت آنميزان ارزشی که سازمان بر

ی شاده  شاده معرفا   ر تحت عنوان حمایت ساازمانی ادراک کنند. این اعتقاد و باو به سازمان پيدا می

 است.

تاون و    ، هوتچيناگ 0، هاوتچين 1ایزنبارگ  باار  نیساتين  را شده  ادراکمفهوم حمایت سازمانی 

آن و همچنين رابطه آن باا   خصوص ابعاد میتلفدنبال آن، پووهشگران در کردند و به مطرح 3سوآ

حمایات سااازمانی  آیزنبرگار و همکاااران    انجاام دادنااد.  یا گسااترده دیگاار، تحقيقاات  متغيرهاای 

 کاه ساالمتی و شاادابی، احسااس موفقيات، حاس       دانناد  یما یی هاا  اسات يسرا متأیر از  شده  راکاد

. محققااان، حمایاات سااازمانی دهااد یماا مشااارکت م باات و دسااتيابی بااه اهااداف سااازمان را تاارویج

                                                                                                                                        

1. Eisenberger 

2. Hutchison 

3. Huntington and Sowa 
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هسته فرایند  حقيقت، تبادل اجتماعی،؛ دردانند یمتبادل اجتماعی  نظریۀ شده را نمود عملياتی درک

 یشناسا  جامعهبی  مهمی از  ،نظریهاین  .است شده ادراک نهفته در حمایت سازمانی یشناخت روان

 درک رفتاار کارکناان   یهاا  میپاارادا  نیتار  مهمو یکی از  دهد یم شناسی اجتماعی را شکل و روان

 (.155-99: 1393)نصيری،  است

 تاه اسات کاه   نهف یمبادله اجتماع نظریۀدر بطن  ی،سازمان یتمفهوم درک حما، گرید عبارت به

مطالعااات  تعاداد  نکااهیباا .کنناد  اسااتفاده مای  یراندرک ارتباااط کارمناد و ماد   جهات   ازآن هميشاه 

 یان در ا هاا  پووه تعداد  ی اخيرها سالبود، اما در  یيننود پا ۀحوزه تا اواس  ده یندر ا شده انجام

، تعهاد  دهشا  ادراک یساازمان  یشاه حمایات  ر (.0551)ادر و آیزنبارگ،   اسات  افتهی  گسترش ينهزم

هماراه   یو ماد یبه سازمان با اجرت اجتماع تعهد کوش  و لبستگی،دآن  یهپااست که بر یا مبادله

اسات.   یاز تبادل اجتمااع  یا سازه ،شده ادراک یسازمان یتحما(.  0551)آلن و همکاران  شود یم

 که ساازمان از  یا درجه دربارۀ یکل یدکه کارکنان عقا کند یم يانب یسازمان حمایت نظریۀ نیبنابرا

 نماینادگان  باا  یراناسااس تعامال ماد   کنند که بر می یجاد، اکند یم یتها حماآن یها ارزشو  نيازها

امکاان دارد   یریت،ماد  یتحما از ادراک(. 0550)رودس و آیزنبرگ،  ردیپذ یمصورت  ی،سازمان

 یردن وفاادار بکمک باه بااال   یعاطف حمایت مانند تعل  و ی،اجتماع یعاطف يازهاین ينتأم ی طراز

 یسااازمان یااتهدفمنااد در بهبااود ادراک از حما (. اقاادامات0559)فااو و همکاااران،  کنااد یعاااطف

از  یای عقال یابیارز يشنهادبلکه پ ،شود یم يتارتباطات با حفظ امن بهبود منجر به تنها نه شده ادراک

 (.1991)هوفمن و همکاران،  کند یم علل حوادث را

 

 ی تحقیقمدل مفهوم

باه تصاویر    1شده در قال  مدل مفهومی شماره  حاضر رواب  بين متغير های معرفی در پووه 

( 0511، 7شناختی)رابينساون  در این مدل متغيرهای مربوط به اجرای قاراداد روان  .کشيده شده است

اقتبااس شاده    (3،1991)اورگاان  رفتاار شاهروندی   و (0550، 2)هاادس  شده حمایت سازمانی درک

                                                                                                                                        

1. Robinson 

2. R hoades 

3. Organ 
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تجربی در این خصوص فرضيات پووه  در قال  دو فرضيه اصلی و پنج  است. برای یافتن شواهد

 فرضيه فرعی ارائه شده است. 

 و پنج فرضيه فرعی ارائه شده است.

 

 
 مدل مفهومی تحقیق. 7شکل 

 

 اصلی و فرعی تحقیق های هفرضی

 یشده بار رفتاار شاهروندی ساازمان     شناختی ازطری  حمایت سازمانی درک اجرای قرارداد روان .1

 .تأیير دارد

یير أطری  دریافت توجه از سازمان بر رفتاار شاهروندی تا   ازشناختی  اجرای قرارداد روان (الف

 دارد.

یير أرفتاار شاهروندی تا   شناختی ازطری  دریافت کمک از سازمان بار   اجرای قرارداد روان (خ

 دارد.

 .شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی تأیيرگذار است اجرای قرارداد روان .0

 تأیيرگذار است. یسازمان یرفتار شهروند بر یشغل ريتوسعه مسالف( 

 تأیيرگذار است. یسازمان یرفتار شهروند بر یشغل یمحتواخ( 

 تأیيرگذار است. یسازمان یرفتار شهروند بر یپاداش شغلج ( 
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 روش تحقیق
، رویکارد  گرایای  ایباات  ،فلسافه پاووه    کااربردی اسات.   ،گيری پووه  حاضر ازنظر جهت

 کمی است.پووه   راهبرد،نظر از و قياسی پووه 

ی ایان  آماار نوع تحقيقات مقطعای اسات. جامعاه     از حاضر برحس  اف  زمانی پووه  تحقي 

باشاند. ایان شارکت     کارشناسان شرکت الکتریاک خاودروی شار  مای    نفر از  366شامل  پووه 

بي  از سه دهه فعاليت سازی خودرو طی  های دولتی موف  در صنعت قطعه عنوان یکی از شرکت هب

های معتبار خاارجی همکااری و محصاوالت خاود را باه باازار اروپاا صاادر           ترین شرکت با بزرگ

حجام نموناه باا اساتفاده از     گرفات و   گيری تصادفی صاورت  روش نمونه نمونه آماری به نماید. می

ت را نفار از کارشناساان شارک   117 درصاد  0 خطاای  مقادار  با محدود جامعهفرمول کوکران برای 

 تشکيل داد.

 

 
 

N: حجم جامعه 

nحجم نمونه : 

Z: است 96/1این مقدار برابر  90گرفتن ضری  اطمينان %ميزان اطمينان برآورد با درنظر. 

p درصاد عادم بازگشات    05کاه باا احتماال     گياریم  درنظر مای  5850: نسبت موفقيت که آن را

 سانج   منظاور  مااری نماوده اسات. باه    پرسشنامه بين جامعه آ 004پرسشنامه، محق  اقدام به توزیع 

 های پرس  "بی  دو در پرسشنامه .است شده  استفاده پرسشنامه از تحقي  نظری مدل های شاخو

 شاده   تنظايم  "تحقيا   متغيرهاای  به مربوط های پرس  " و "شناختی جمعيت های ویوگی به مربوط

 توصايف  باه  کاه  اسات  پرسا   6 شاامل  شاناختی  جمعيت های ویوگی به مربوط های پرس . است

 متغيار  ساه  شاامل  تحقيا   متغيرهاای  به مربوط های پرس . پردازد می شده انتیاخ آماری های نمونه

 برای که است شده و رفتار شهروندی سازمانی شناختی، حمایت سازمانی درک روان اجرای قرارداد

 از تیشاناخ  اجارای قارارداد روان   سانج  متغيار   بارای  .اسات  شاده   تنظايم  پرس  33 هاآن سنج 

 بساته،  صاورت  باه  ساؤال  15 دارای و شاده   ابداع (1994) توس  رابينسون و روسيو که ای پرسشنامه
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 امتاداد  ماوافقم  کامالً تا میالفم کامالً از پيوستاری در که بود ليکرت ای درجه پنج مقياس در پاسخ

 .سانجد  مای  محتاوای شاغلی و پااداش شاغلی را     مؤلفه توسعه مساير شاغلی،   سه پرسشنامه این. دارد

 1تهياه شاده و دارای    (0550) شاده توسا  آیزنبرگار و رودسان     مانی درکحمایت ساز پرسشنامه

های دریافت توجه از سازمان و دریافت کمک از سازمان را مورد سنج  قارار  و گویه استال ؤس

 ماوافقم تاا کاامالً    کاامالً  "ای ليکارت در پيوساتاری از    درجاه  طيف پانج  از پرسشنامه این. دهدمی

 کاه  شاده   تشاکيل  ساؤال  10 از رفتار شهروندی سازمانی نياز  پرسشنامه .است شده  تشکيل "میالفم

 ایان  .است بعد 0 شامل پرسشنامه این. است شده طراحی 1996 سال در اورگان و کانوسکی توس 

طياف   از کاه  اسات نوع دوستی، وجادان، جاوانمردی، رفتاار مادنی و ادخ و مالحظاه       شامل ابعاد

. بارای  اسات  شاده   تشاکيل  "میاالفم  موافقم تا کامالً کامالً "ای ليکرت در پيوستاری از  درجه پنج

 (0)اساتفاده شاد. جادول     (PLS)افازار   رازش مدل معادالت ساختاری از نرمتحليل داده و بو تجزیه

( پایاایی  75/5باه مقاادیر بااالی )    دهد که باتوجه قادیر ضرای  آلفای کرونباخ متغيرها را نشان میم

أیيادی در قالا  مادل    طریا  تحليال عااملی ت   همچناين روایای ابازار سانج  از     یيد اسات، أمورد ت

 تری در ذیل به آن پرداخته شده است. طور مبسوط يری تحقي  انجام گرفته است که بهگ اندازه

 
 مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق .2 جدول

 میزان آلفای کرونباخ متغیر

 %14 شناختی قرارداد روان

 %19 شده حمایت سازمانی درک

 %77 رفتار شهروندی سازمانی

 

 مدل آزمون نتایج

 ساختاری مدل و گیری اندازه

 یکاه در بحار الگوسااز    یجزئا  مربعاتحداقل روش  از تحقي ، های داده وتحليل تجزیهرای ب

 ودشا  یمحسوخ م يرهمتغ ند یآمار یها از روش یکی و کنند یم یمعرف يزن PLSآن را  يونرگرس

 يار متغ یاع باودن توز  مانناد: ناامعلوم   ها یتمحدود یبرخ ربم یعل توان یوسيله آن م که بهاستفاده شد
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 یا یک يحی؛توض یايرهمتغ ينب یجد یهمبستگ  وجود خود یاپاسخ، وجود تعداد مشاهدات کم و 

 يا  تحق یان ادر نمود.  یالگوساز يحیتوض يرمتغ ینزمان در قبال  ندطور هم پاسخ را به ير ند متغ

 .است دهشپنهان مسئله استفاده  يرهایمتغ ينجهت برآورد رابطه ب Smart PLS افزار از نرم

 

 یریگ مدل اندازه

 میتلاف  هاای  ساازه  یبارهای عامل یالزم است معنابیش مدل معادله ساختاری، یابیاز ارز پي 

و  گياری  انادازه  هاای  مادل  یشاده تاا از برازنادگ    یمربوطه بررسا  های یهگو ينیب ي پرسشنامه در پ

 از با استفاده مهم، این .شود حاصل اطمينان ها سازه گيری در اندازههای آنها  بودن شاخو قبول قابل

 تحقي  های پرسشنامه یههمه گو ی، وزن عامل(3)در جدول  .دش تأیيدی انجام عاملی تحليل تکنيک

 یياد أت ،سانج   ابازار  یهمگرایا  اعتباار  اسات، بناابراین   t >1.96)) دار یمعن 5850خطای  سطح در

 شود. می
  پرسشنامه های گویه برای تأییدی عاملی تحلیل نتایج . 3 جدول

 نتیجه tآماره  بار عاملی گویه سازه

ير 
مس
عه 
وس
ت

لی
شغ

 

 دار معنی 108365 58715 1

 دار معنی 18607 58636 0

 دار معنی 16851 58764 3

لی
شغ
ی 
توا
مح

 

 دار معنی 18160 58631 4

 دار معنی 11801 58763 0

 دار معنی 00896 58151 6

 دار معنی 48711 58415 7

لی
شغ
ش 
ادا
پ

 

 دار معنی 08946 58054 1

 دار معنی 08451 58060 9

 دار معنی 78795 58075 15

از 
جه 
 تو
ت
یاف
در

ان
زم
سا

 

 دار معنی 108971 58793 11

 دار معنی 008551 58100 10

 دار معنی 98611 58676 13

 دار معنی 138767 58760 14
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 پرسشنامه های گویه برای تأییدی عاملی تحلیل نتایج . 3 جدول)ادامه(    

 نتیجه tآماره  بار عاملی گویه سازه

از 
ک 

کم
ت 
یاف
در

ان
زم
سا

 

 دار معنی 018036 58109 10

 دار معنی 118510 58753 16

 دار معنی 148549 58730 17

 دار معنی 108144 58703 11

وع
ن

 
ست
دو

 ی

 دار معنی 08551 58003 19

 دار معنی 08151 58430 05

 دار معنی 08045 58450 01

ان
جد
و

 

 دار معنی 18005 58760 00

 دار معنی 98911 58717 03

 دار معنی 98735 58739 04

رد
وانم
ج

 ی

 دار معنی 38097 58056 00

 دار معنی 38039 58401 06

 دار معنی 9،57 58713 07
تار
رف

 
 یمدن

 دار معنی 0،114 58796 01

 دار معنی 18671 58674 09

 دار معنی 38713 58003 35

خ
اد

 
ظه
الح

و م
 

 دار معنی 68649 58663 31

 دار معنی 08641 58690 30

 دار معنی 08067 58646 33

 

 یهمبستگ ی و ضرا (AVEشده ) يينتب یانسوار يانگينم ،(CR)يبیترک یاییپا ی ضرا یبررس

صاورت   پنهان را به يرهایمتغ يانم یا رابطه یبررس ایبر يرسونپ یهمبستگ ی ضرا (4) جدول

منظاور کاه هار     ینا شده است. به  واقع یکعدد  یسماتر ینا یقطر اصل ی. رودهد یدو نشان م دوبه

دار  ی% معنا 99 يناان در ساطح اطم  یهمبساتگ  ی ضارا  یکامل دارد. تمام یبا خودش همبستگ يرمتغ
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دار  یرابطاه معنا   ی( و نشان از وجود ناوع استدرصد  یکتر از  کم یدار ی)مقدار سطح معن  هستند

 يار دو متغ ينب يمم بت و مستق ۀدهنده رابط م بت نشان ی . ضرباشد یدو م صورت دوبه به يرهامتغ ينب

 .باشد یم يردو متغ ينب يمو مستق یمنف ۀدهنده رابط نشان ،یمنف ی و ضر است

 
 یهمبستگ یبشده و ضرا یینتب یانسوار یانگینم یایی،پا یبراض یبررس .4جدول 

 متغیرهای پنهان
قرارداد 

 شناختی روان

حمایت 

 سازمانی

رفتار شهروندی 

 سازمانی
AVE CR 

قرارداد 

 شناختی روان
55/1   0619/5 9160/5 

 حمایت سازمانی
**7011/5 55/1  7357/5 7036/5 

رفتار شهروندی 

 سازمانی

**0000/5 
**4715/5 55/1 6150/5 7410/5 

 **P<001 

 

 ياانگين . مدهاد  یرا نشاان ما   يا  پرسشانامه تحق  یاایی و پا یای روا یها شاخو (6)و  (0)جدول 

. باشاند  یما  یاایی پا یبارا  (CR) يبای ترک یاایی پا ی ضار  یی،روا ی(، براAVE)شده  يينتب یانسوار

. اگر مقدار اند دهدا يشنهادرا پ AVE يارهمگرا، فورنل و الرکر استفاده از مع ییمنظور محاسبه روا به

AVE  يار متغ یاک که  امعن ینا دارند. به یمناسب یهمگرا ییها روا باشد، شاخو 0/5حداقل برابر با 

طاور متوسا     آشکار( خود را باه  يرهای)متغ  یها شاخو یانساز وار يمیاز ن ي پنهان قادر است ب

 0/5 یباال ي تحق يرهایمتغ یتمام ی، براAVEشاخو  ي تحق یندر ا کهینبه ا دهد. باتوجه يحتوض

ابازار   پایاایی ( CR) يبای ترک یاایی پا ضری . شود یم يدمدل تائ یها سازه یهمگرا ییاست، لذا روا

و  یاایی دهناده پا  و نشاان  باشاند  یباالتر ما  7/5از مقدار  ی ضرا ینا ی. تمامسنجد یرا م يریگ اندازه

 .است يریگ ابزار اندازه یاعتبار باال

آزماون   منظاور  باه  :(PLS)یاسااس روش حاداقل مربعاات جزئا    بر يا  تحق یهاا  به فرضيهپاسخ 

ارائه  یلآن به شرح ذ یجشده است که نتا  استفاده یاز روش حداقل مربعات جزئ ي تحق یها فرضيه

 :دشو یم
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 های تحقیق به روش حداقل مربعات جزئی )اثرات مستقیم( نتایج آزمون فرضیه .7جدول 

 های تحقیق  فرضیه

 )اثرات مستقیم(

ضریب 

 مسیر
 tآماره 

سطح 

 داری معنی
 نتیجه فرضیه

 فرضيه تأیيد <51/5 717/7 350/5 رفتار شهروندی سازمانی ←شناختی قرارداد روان

 فرضيه تأیيد <51/5 100/0 316/5 رفتار شهروندی سازمانی ←توسعه مسير شغلی

 فرضيه تأیيد <51/5 999/3 451/5 رفتار شهروندی سازمانی ←محتوای شغلی

 فرضيه تأیيد <50/5 911/1 371/5 رفتار شهروندی سازمانی ←پاداش شغلی 

 
 یرمستقیم(غی )اثرات به روش حداقل مربعات جزئ یقتحق یها آزمون فرضیه یجنتا . 2جدول 

 های تحقیق )اثرات غیرمستقیم( فرضیه
 ضریب 

 مسیر مستقیم

 ضریب

 مستقیم مسیر غیر

نتیجه 

 فرضیه

 رفتار شهروندی سازمانی ←شناختی روانقرارداد 

 شده( گری حمایت سازمانی درک )با ميانجی
350/5 073/5 

 تأیيد

 فرضيه

 رفتار شهروندی سازمانی ←شناختی قرارداد روان

 گری دریافت توجه از سازمان( )با ميانجی 
091/5 317/5 

 تأیيد

 فرضيه

 رفتار شهروندی سازمانی ←شناختی قرارداد روان

 گری دریافت کمک از سازمان( جی)با ميان
091/5 310/5 

 تأیيد

 فرضيه

 

 یقبرازش مدل ساختاری تحق
معاادالت سااختاری پرداختاه شاد.      باه بارازش مادل    يری،گ مدل اندازه یو بررس يلاز تحل پس

 .استگيری از تحليل مسير، ضری  تعيين و شاخو برازندگی مدل  واقع، مرحله دوم بهرهدر
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19 ویه 

20 ویه 

21 ویه 

22 ویه 

23 ویه 

24 ویه 

25 ویه 

26 ویه 

27 ویه 

28 ویه 

29 ویه 

30 ویه 

31 ویه 

32 ویه 

33 ویه 

 ر تار    و د 
سا ما ی

ا  ا  ق ارداد 
روا   اختی

1 ویه 

10 ویه 

2 ویه 

3 ویه 

4 ویه 

5 ویه 

6 ویه 

7 ویه 

8 ویه 

11 ویه  12 ویه  13 ویه  14 ویه  15 ویه  16 ویه  17 ویه  18 ویه 

  ایت سا ما ی 
در   د 

3/539
9/076 8/865

9 ویه 

9/917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل معادالت ساختاری .2شکل 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
، تعااملی  الگوهاای  درواقاع  و قراردادهاا  شاناختی،  روان قراردادهاای  د،شا  بياان  کاه  گوناه  همان

 نباوده،  مکتاوخ  قراردادها این گر ه .گيرند  می درنظر خود سازمان با افراد که هستند ییها هنانوشت

 پاووه   ایان  .نمود رصد آنها نتایج و پيامدها در توان می را آنها اجرای از نارضایتی و تغييرات اما

شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی شارکت الکتریاک    اجرای قرارداد روان نق تا  بود این پی در

 شده بررسی نماید.  ن نق  ميانجی حمایت سازمانی درکگرفتشر  را با درنظر خودروی

شاده، در رابطاه اجارای قارارداد      زمانی درکحمایات ساا  دهاد   مای   نشاان  هاا  داده تحليل نتایج

اجارای  % 99 يناان ساطح اطم نقا  مياانجی داشاته و در     ،شناختی و رفتار شاهروندی ساازمانی   روان

رفتاار شاهروندی   بر  شده حمایت سازمانی درک يانجیگرفتن نق  مبا درنظر شناختی قرارداد روان
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ناوع رابطاه    بيان نماود کاه   توان یم مسير ی بودن ضر م بتبه  باتوجه و دارد یدار یمعن ایر سازمانی

أیيد این فرضيه با ت .گرفته استپذیرش قرار  مورد اول یاصل يهفرض ،ین. بنابرااست يمو مستق م بت

رفتاار شاهروندی ساازمانی در     ،شاناختی  اجرای قرارداد روانسطح  ی که با افزاتوان ادعا نمود  می

پيامادهای م بات در محاي  کاار      نياز باه   شدهنی درکحمایت سازما اًو متعاقبافزای  یافته  سازمان

باا   موضاوع  ایان  ترین آن افزای  رفتاار شاهروندی ساازمانی اسات. مقایساه      که مهم شودمنجر می

نتاایج تحقيا     نموناه  عناوان  باه  .دارد همیاوانی  حاوزه  این در گرفته صورت های پووه  های یافته

قيا  حاضار اسات. حمایات ساازمانی      تح جهات باا نتيجاه   ( نياز هام  1390)  ایرجی نقندر و حميدی

هاای   لفاه ؤداری دارد و همچناين م  رابطاه م بات و معنای    ،شده باا رفتاار شاهروندی ساازمانی     درک

رابطاه   ،مردی، رفتار مدنی و ادخ و مالحظه باا درک حمایات ساازمانی   دوستی، وجدان، جوان نوع

( انجام شد باه  1393)  همکاران . در تحقي  دیگری که نيز توس  دعایی واند داشته دار یمعنم بت و 

ماادنی،  لتيفضاادوساتی،   رک حمایاات ساازمانی کارکنااان بار نااوع  ایان نتيجااه دسات یافاات کاه د   

تحقيقاات  مستقيمی داشته اسات.   ريتأیمردی و تواضع و فروتنی آنان ی جوان هيروحکاری،  وجدان

(، 0511)1(، ميائو1391) طولی و همکاران ،نواد (، همتی1391) حسينیدیگری همچون: نوروزی سيد

یافتاه  . اماا  اسات جهات   با نتایج این فرضيه هام  نيز (0513) 3( ،کوهانگ من0551) و هرباچ 0گوررو

 قراردادبا یافته این تحقي  میالف است. آنها به این نتيجه رسيدند که  (0511) 4ليو و  ویسو تحقي 

ی بار رفتاار شاهروندی    دار یمعنا ی ایر م بات و  ا مبادلهشناختی  شناختی تحولی و قرارداد روان روان

 سازمانی نداشتند.
یيرگاذار  أشناختی بر رفتار شهروندی ساازمانی ت  در رابطه با فرضيه دوم که اجرای قرارداد روان

ساطح  شناختی بر رفتار شهروندی ساازمانی در   توان نتيجه گرفت که اجرای قرارداد روان می ؛است

ناوع   بياان نماود کاه    تاوان  یما  مسير ی بودن ضر م بته ب باتوجه و دارد یدار یمعن ایر% 99 يناناطم

یيد این أبا ت .گرفته استپذیرش قرار  مورددوم  یاصل يهفرض ،ین. بنابرااست يمو مستق م بت ،رابطه

رفتاار شاهروندی    ،شاناختی  اجارای قارارداد روان  ساطح   ی کاه باا افازا   توان ادعا نماود   فرضيه می

                                                                                                                                        

1. Miao 
2. Guerrerohoad, Herrbach 

3. Kuang-Man 

4. Liu, Cho Seo 
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 کند. پووهشای  یيد میأها فرضيه فو  را ت پووه  سایر به اهیابد. نگافزای  می سازمانی در سازمان

 باروز  و شاناختی  قارارداد روان  از رضایت ميان دهد که می نشان دادند، انجام همکاران  و بال که

 066:0515)باال و همکااران،  دارد  وجود م بتی رابطه سازمان در کارکنان سوی از شهروندی رفتار

 ساازمانی  در اطالعاات  فنااوری  بی  وقت کارمندان تمام روی مارتينز که پووهشی در همچنين .(

 باروز  و شاناختی  روان قراردادهاای  از نارضاایتی  و مياان شکسات   کاه  نماود  مشااهده  داد، صورت

(. نتاایج تحقيا    164:0554ماارتينز، ) دارد وجاود  منفای  ۀرابطا  ،کارکناان  باين  شهروندی رفتارهای

(، 1391) حسااينی(، نااوروزی سيد1393) اندعااایی و همکااار  (،1390ایرجاای نقناادر و حمياادی ) 

، کوهانااگ ماان  (0551و هرباااچ ) 1(، گااوررو0511) (، ميااائو1391)  نااواد طااولی و همکاااران همتاای

با یافته این تحقيا    (0511) 0باشد و تحقي  ليو و  ویسو جهت می هم( با پووه  انجام شده 0513)

 میالف است.

باه   باتوجاه  گاذار اسات.   یيرأتا  یسازمان یشهروند رفتار بر یشغل ريتوسعه مسبر  فر  سوم مبنی

ساطح  رفتاار شاهروندی ساازمانی در     توان نتيجه گرفت که توسعه مسير شاغلی بار   نتایج حاصل می

ناوع   بياان نماود کاه    تاوان  یما  مسير ی بودن ضر م بتبه  باتوجه و دارد یدار یمعن ایر% 99 يناناطم

یياد ایان   أباا ت  .گرفتاه اسات  پذیرش قرار  مورد 1 یفرع يهفرض ین. بنابرااست يمو مستق م بت ،رابطه

رفتاار شاهروندی ساازمانی در     ،توساعه مساير شاغلی   ساطح   ی که با افزاتوان ادعا نمود فرضيه می

گذاری توساعه مساير شاغلی بار رفتاار شاهروندی ساازمانی،         یيرأبه ت باتوجه یابد.افزای  می سازمان

يشرفت شغلی کارکنان خود انجام دهد و آنها را در این پ برایهای الزم را  ریزی برنامه دسازمان بای

تواناد موجا  رضاایت شاغلی افاراد،      یک مسير صحيح و عادالنه پيشرفت شغلی مای مسير هدایت نماید. 

تنهاا   شرفت شغلی مناس  برای کارکنان ناه ها با ایجاد مسير پي به سازمان شود. بنابراین سازمان تعهد آنها نسبت

 .کنندکه به پيشرفت افراد نيز کمک میبه پيشرفت سازمان بل

 ؛گاذار اسات   یيرأتا  یساازمان  یرفتار شاهروند  بر یشغل یمحتوابر اینکه  دوم مبنیفرعی  يهفرض

 ایار % 99 يناان ساطح اطم رفتاار شاهروندی ساازمانی در     توان بيان نماود کاه محتاوای شاغلی بار     می

و  م بات  ،ناوع رابطاه   ان نماود کاه  بيا  تاوان  یما  مسير ی بودن ضر م بتبه  باتوجه و دارد یدار یمعن

                                                                                                                                        

1. Guerrerohoad, Herrbach 

2. Liu, Cho Seo 
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یيد ایان فرضايه   أبا ت .گرفته استپذیرش قرار  موردفرعی اصلی دوم  يهفرض ،ین. بنابرااست يممستق

افازای    رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ،محتوای شغلیسطح  ی که با افزاتوان ادعا نمود می

 یابد.می

توان بيان نمود  یم ؛گذار است یيرأت یسازمان یدرفتار شهرون بر یپاداش شغلدر رابطه با فرضيه 

باا   .گرفته اسات پذیرش قرار  موردفرعی سوم  يهفرض ،ین. بنابرااست يمو مستق م بت ،نوع رابطه که

رفتار شاهروندی ساازمانی در    ،پاداش شغلیسطح  ی که با افزاتوان ادعا نمود یيد این فرضيه میأت

 یابد.افزای  می سازمان

شناختی با رفتار شهروندی  هارم که دریافت توجه از سازمان رابطه قرارداد روانفرضيه فرعی  

توان نتيجه گرفت که دریافت توجه از سازمان، در رابطه اجرای قرارداد می ؛کندگری میرا ميانجی

اجارای  % 99 يناان ساطح اطم شناختی و رفتاار شاهروندی ساازمانی نقا  مياانجی داشاته و در        روان

رفتاار شاهروندی   بار   دریافات توجاه از ساازمان    يانجیگرفتن نق  مبا درنظر شناختی قرارداد روان

 ،ناوع رابطاه   بيان نمود کاه  توان یم مسير ی بودن ضر م بتبه  باتوجه و دارد یدار یمعن ایر سازمانی

 .گرفته استپذیرش قرار  مورد فرعی  هارم يهفرض ،ین. بنابرااست يمو مستق م بت

رفتاار   ،شاناختی  اجارای قارارداد روان  سطح  ی که با افزاتوان ادعا نمود این فرضيه میأیيد با ت

پيامدهای م بت  نيز به دریافت توجه از سازماناً و متعاقبافزای  یافته  شهروندی سازمانی در سازمان

نهایات  درترین آن افزای  رفتار شاهروندی ساازمانی اسات و    که مهم شوددر محي  کار منجر می

شناختی با رفتاار شاهروندی را    که دریافت کمک از سازمان رابطه قرارداد روان فرضيه فرعی پنجم

رابطااه قاارارداد  ،دریافاات کمااک از سااازمانآمااده  دساات هباا یجطباا  نتاااکنااد. گااری ماایميااانجی

باه نتاایج    . باتوجاه کناد  گاری مای   مياانجی  %99در سطح اطمينان  راشناختی با رفتار شهروندی  روان

شناختی و  ت که دریافت کمک از سازمان، در رابطه اجرای قرارداد روانتوان نتيجه گرف حاصل می

 شاناختی  اجرای قرارداد روان% 99 ينانسطح اطمرفتار شهروندی سازمانی نق  ميانجی داشته و در 

 یدار یمعنا  ایار  رفتار شهروندی سازمانیبر  دریافت کمک از سازمان يانجیگرفتن نق  مبا درنظر

. اسات  يمو مساتق  م بات  ،نوع رابطاه  بيان نمود که توان یم مسير ی بودن ضر م بتبه  باتوجه و دارد

که توان ادعا نمود یيد این فرضيه میأبا ت .گرفته استپذیرش قرار مورد فرعی پنجم يهفرض ،ینبنابرا

و افازای  یافتاه    رفتار شهروندی سازمانی در ساازمان  ،شناختی اجرای قرارداد روانسطح  ی با افزا
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تارین  کاه مهام   شاود پيامدهای م بت در محي  کار منجر می نيز به دریافت کمک از سازمان اًمتعاقب

 آن افزای  رفتار شهروندی سازمانی است.

 جایگااه قراردادهاای   و اهميات  از نشاان  موردمطالعاه  ابعااد  و شاده  هاای مطارح   هفرضاي  بررسی

 پووه ، نتایج   دارد. ها مانانسانی ساز های سرمایه از صحيح گيری بهره و مدیریت در شناختی روان

 و فارد  تعامال  ۀجاوهر  بهتار  فهم برای شناختی که روان قراردادهای مفهوم کارگيری به که ادعا این

 .نمایاد  مای  تأیياد  خاوبی  باه  را دارند، مبادله این در کيفيت زیادی ایر قراردادها این سازمان است و

 ميانجیمتغير  عنوان به شده درک سازمانی تحمای درنظرگرفتن با شناختیروان قرارداد اجرای یيرأت

 کرد تبيين صورت این به توان می را نتيجه این .دارد بروز رفتار شهروندی کارکنان بر بيشتری یيرأت

 باين  شاده  درک ساازمانی  حمایات  ميازان  افزای  به که درصورتی شناختی روان قرارداد اجرای که

رفتاار   تواناد  مای کناد،   تقویات  کااری  محي  و زمانسا به را آنان م بت نگاه و دشومنجر  کارکنان

شده، کيفيت زنادگی   کافزای  حمایت سازمانی ادرا که تقویت و را ؛شهروندی را افزای  دهد

هاایی فراتار از    دهد و فضای مطلاوخ را بارای انجاام فعاليات     یير قرار میأکاری کارکنان را تحت ت

پااداش در ساازمان    های رسمی نظاموسيله  که به یا کند. رفتارهای فردی داوطلبانه وظيفه، فراهم می

شاود. وجاود  ناين     باعر ارتقای ایربیشی و کارایی عملکرد در ساازمان مای  طراحی نشده است، 

 ،کناد کاه نياروی انساانی     کياد مای  أیيری برای مدیران سازمان اهميات بساياری دارد و باه آنهاا ت    أت

 ،بناابراین  .ای از سازمان خود دریافات کناد   هجانب ایه سازمان است و باید حمایت همهترین سرم مهم

 کارکناان  باه  خادمت  دوران طول در که تعهداتی به وفای درجهت را خود های برنامه باید مدیران

 باه  بایاد  حمایات  . ایان منجر شاود  سازمانی حمایت بيشتر درک به که کنند طراحی طوری اند داده

 تارادوی  و  او  گفتاه  طبا   که کارکناان  شود درک شکلی
 مادیون  یاا  بادهکار  را خاود  (0511) 1

پيشانهاد   ،دیگار  ساوی کنند. از ادا فرانقشی رفتارهای بروز با را دین این کنند و سعی بدانند سازمان

 به ای ویوه توجه شده سازمانی ادراک حمایت سازه بهبود های برنامه سازی پياده در شود مدیران می

 ارائاه  راساتای  در کارکنان های تفاوت از رمدی درک داشته باشند. همچنين سازمان هر خاص بستر

 معناوی،  و ماادی  هاای  حمایات  از دیگاری  ناوع  هار  و رفااهی  امکاناات  سازمانی، مشو  های بسته

                                                                                                                                        

1 . Cho and Treadway 
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به بروز رفتاار شاهروندی    و کند می بيشتر شناختی روان قرارداد اجرای درجهت را ها برنامه موفقيت

یير ساایر  أتا  ،شاود در تحقيقاات آتای    نهایات پيشانهاد مای   در شاود.  کارکنان در سازمان منجار مای  

، بار رفتاار    جاو اخالقای   و شاده  رهناگ ساازمانی، عادالت ساازمانی درک    متغيرهای ميانجی مانند ف

شهروندی سازمانی که در این تحقي  امکان بررسی آن ميسر نشد، مورد بررسی ساایر پووهشاگران   

 قرار گيرد.
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