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Abstract
The objective of this study was to investigate the
effect of perceived adherence to psychological
contract on citizenship performance and mediating
role of organizational loyalty among an industrial
company. In this study, 226 people through
conveniance sampling were selected. Tools
included Rousseau Adherence to Psychological
Contracts (1995), Lee and Allen Organizational
Citizenship Behavior (2002) and Kumar and
Shekhar Organizational Loyalty Questionnaire
(2012). Data was analyzed with SPSS software
(version 18) using descriptive-analytical statistics
such as coefficient and Structural Equation.
Results showed that There was a significant
Direct effect on transactional psychological contract
and organizational loyalty (p<0.01,0.001), and
on relational psychological contract and
organizational loyalty (p<0.05,0.06), and also on
significant Direct effect organizational loyalty
and the performance of the citizens (p<0.01,
0.001).The results of the structural equation
analysis showed that transactional psychological
contract and organizational loyalty first, and then
through organizational loyalty effected the
performance of citizens and communicational
psychological contract, also directly effected the
performance of citizens. Hence, it can be
concluded adherence to psychological contracts
are important anticipations for the performance
of corporation citizenship. on the other hand,
Commitment to the psychological contract increases
organizational loyalty and organizational loyalty
provides all the conditions for performance of the
citizens.
Keywords: psychological contract, citizenship
performance, organizational loyalty, industrial
company
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چکیده
 بررسدد تدد یر ادراک پایبندد ی بددق اددرارداد، هدد ایددن پددهشه
رشانشناخت بر عملکرد شهرشن ی سازمان از طریق شفاداری سازمان
 جامعة آماری پهشه حاضر کلیق کارکنان یک شدرکت صدنعت.بود
222  نفر بود کق از میان آنان تعد اد077 بزرگ در شهر تهران بق تع اد
 ابزارهدای مدورد. نفر از طریق نمونقگیدری در دسدتر انتاداش شد ن
،استفاده شامل پرسشنامة پایبن ی بق اراردادهدای رشانشدناخت (راسدوو
) ش2772 ، پرسشددنامة رفتددار شددهرشن ی سددازمان (ل د ش آلددن،)9115
 دادههدا بدا. ) بودن2792 ،پرسشنامة شفاداری سازمان (کومار ش شکهار
 ش با استفاده از آمدار ش معدادالت سداختاریSPSS18 استفاده از نرمافزار
 یافتدقهدا نشدان داد کدق ادرارداد رشانشدناخت تبدادل ش. تحلیدل شد ن
 ش،)p<7/75( ارتبدداط بددر شفدداداری سددازمان ت د یر مسددت یم معنددادار
شفاداری سازمان بر عملکرد شهرشن ی نیز ت یر مست یم معنادار داشت
 ارارداد، نتایج تحلیل معادالت ساختاری نشان داد، همچنین.)p<7/79(
رشانشددناخت تبددادل ابت د ا بددر شفدداداری سددازمان ش سددطر از طریددق
شفدداداری سددازمان بددر عملکددرد شددهرشن ی ش اددرارداد رشانشددناخت
 از ایدنرش. بقطور مسدت یم بدر عملکدرد شدهرشن ی تد یر دارد، ارتباط
، م توان نتیجق گرفدت ادراک پایبند ی بدق اراردادهدای رشانشدناخت
پی بینهای مهم برای عملکرد شهرشن ی سازمان هستن ؛ از طرفد
پایبند ی بددق اددرارداد رشانشددناخت باعد افددزای شفدداداری سددازمان
م شود ش شفاداری سدازمان نیدز شدرایط بدرشز عملکدرد شدهرشن ی را
. فراهم م کن
،  عملکرد شهرشن ی سازمان،  ارارداد رشانشناخت:واژههای کلیدی
 شرکت صنعت، شفاداری سازمان
amahdad@khuisf.ac.ir : نويسندۀ مسؤول.*
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مقدمه
در دنیای پررقابت کنونی ،سااماا هاا پیوساه در ستاهیوی
شیوههای سدیدی برای ب حداکثر رساند عملکرد و تاشش
کارکنانشا هتهند .باا وساود اااشایس اساه اده ام انّااوری و
اطشعات بام هم در عملکرد کارایی سااماا شاکاو وساود

قراردادهااای روا شااناخهی 5اساات .قاارارداد روا شااناخهی
باورهای ااراد نتبت ب شک و ااهیت کی یت روابط تبااد ی
و رعایت تعهدات و انهظارات انط ی و اشروع طراین تعاا
و تبادل است .عهد با قاول و قراردادهاایی کا با صاورت
نانوشه بین طراین تعاا و تبادل وساود دارد ام هتاه هاای

دارد .راهارهای ساماانی را ایتاوا ام عوااا تأثیرگاذار بار

اصلی قرارداد روا شناخهی است .آ گون کا راسائو 6ااهاار

ساماا ها برشامرد کا با د یا اثرهاای اتاه یمی کا بار

داشه قرارداد روا شناخهی دو وس تباد ی بر ابنای تعهادات

بهرهوری سااماا هاا دارناد ،نظار بتایاری ام کارشناساا و

اقهصادی کوتاه ادت و رابط ای بر ابناای ارتباطاات و تباادل

اهخصصین روانشناسی صنعهی و ساماانی را ب خاود سلا
کرده است .ام سوی دیگر ،بررسیهاا نشاا دادهاناد در اکثار

روابط اعطوو ب نیامهاای روانای و اسهمااعی بلنداادتتار
نتبت ب نیامهای اادی و اقهصادی دارد ک هر یک در ساای

کشورها ام سمل ایرا  ،احیط بیرونای و درونای سااماا هاا

خود ام اهمیت ویژه ای برخوردارند (راسائو .)2000،ام آنیاا

تغییر نموده و یا در حال تغییر اسات .پژوهشاگرا سااماانی

ک آاار ن ض قراردادهای روا شناخهی روب ااشایس و ب تبع
آ انهظار ایرود راهارهای شهروندی و اراوای ا ای کااهس

نشا دادهاند ک بعضای ام کارکناا در ساشات و اثربخشای
ساماانشا با وسایلة انیاا وااایف اراتار ام ن اس خاود،
اشارکت ای نمایند (اوچینتکی .)2012 ،1ب ایان اعنای کا

یابنااد ،ساااماا هااا ،ب ا ویااژه در کشااورهای توسااع نیااه ا و
درحال توسع بایتهی ماین را با گونا ای ااراهم ساامند کا

این قبی کارکنا اشارکت اوقا عادهای انیا ایدهند ک نا

کارکنااا و ادیرانشااا بااا طی ا

الم است و ن ام آنا انهظاار اایرود (پودسااکف ،اکناشی،

توانایی ها و ارایت های خود را در راساهای اعاهشی اهاداو

خاااطر تماااای تیربیااات،

بوار .)1996 ،2راهارهای شاهروندی سااماانی با راهارهاای
کاری کارکنا یک ساماا نظیر یااری رساانی با همکاارا ،

اصااول و قواعااد اربااوف ب ا راهااار شااهروندی ساااماانی و

بیس ام شو کار کرد  ،کار کارد در رومهاای غیار کااری،

بتهرهای الم برای پیادهسامی اینگون راهارها اراهم گاردد.

عم کرد در ااور شغلی باالتر ام اسهانداردهای کا توساط

ام دیگر عواا درخور توس واااداری سااماانی اسات کا
ب انش ة احتاس تعلق و تمای ب ح ظ عضویت و ارتبااف باا

ساماانی ب کارگیرند .این اار ایتر نخواهد شاد اگار آ کا

7

ساماا اعین شده و تحم کاسهیها در ساماا در اح کار
یا شغ و درگیر شد اعاالن در اعا یتهای غیرشغلی و غیر

یک ساماا تعریاف شاده اسات و بار احتااس وابتاهگی،

وای (بو ینو ،ترنلی و نیهوو ،)2002 ،3پشهکار توأ با شور

اشاهیاق شاادید با عضااویت در یاک گااروه ،آاااادگی باارای

و تشش ااوق ا عااده کا بارای تکمیا اعا یات هاای کااری

تشریکاتاعی ،حس اعهماد ،همتویی داوطلبان باا گاروه و

اوا یت آایاش ضاروری اسات ،داوطلا

شاد بارای انیاا

تمای ب پیروی ام رهنمودهای ساماانی دال ات دارد (آد ار،8

اعا یت های کاری ک ب صورت رسمی بخشی ام وای کاری
ااراد نیتت ،و پیروی ام ا ررات و روی های سااماانی اسات

در صحن های رقابت داشه باشد .ماانی ک کارکنا ام روابط

(بو ینو و همکارا  .)2002تح ی اات گونااگونی کا تاا با

بین خود و کاراراا راضای باشاند اوسباات باروم واااداری

ااروم در اورد عملکرد شهروندی ساماانی انیاا گراها با

ساماانی را اراهم ایکند ک درنهایت ایان رواباط اتاهحکم
باعث اهور عملکارد شاهروندی سااماانی در باین کارکناا

 )1988ک ای تواند تأثیر شایا توسهی در اوا یت ساماا ها

دنبال شناسایی پیشایندهای اهعدد این پدیده بودهاند و حاص
ایاان تح ی ااات شناسااایی پیشااایندهای اهعاادد اااوقعیهی و

ای شود داشهن کارکنا واادار اشیهی رقابهی برای سااماا هاا

ساااماانی ،اااردی و شخصاایهی بااوده اساات (برناای ،هنلاای و

است و پژوهس هاای بتایاری اؤیاد ن اس اثبات واااداری

ویدنر .)2009 ،2ام سمل پیشایندهای این اهغیر پااایبندی ب

2. Podsakoff, MacKenzie, & Bommer
4. Burney, Henle & Widener
6. Rousseau
8. Adler

کارکنا در ااشایس عملکرد شهروندی ،بهرهوری و اوا یات
1. Muchinsky
3. Bolino, Turnley & Niehoff
5. Adherence to Psychological Contract
7. Organizational Loyalty
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ساماا ها هتهند؛ بنابراین بر اساس ابانی پژوهشی ارائ شده

 .2ادراک پایبناادی باا قاارارداد روا شااناخهی (ارتباااطی) باار

هدو پژوهس حاضر پاسخگویی ب این سؤال است کا آیاا

وااداری ساماانی تأثیر اته یم دارد.

بین پایبندی ب قرارداد روا شناخهی و واااداری سااماانی باا
عملکرد شهروندی رابط وسود دارد؟ و آیا وااداری ساماانی

 .3وااداری ساماانی بر عملکرد شهروندی تأثیر اته یم دارد.
 .2ادراک پایبندی ب قرارداد روا شناخهی (تباد ی) بر عملکارد

در ارتباف بین پایبندی با قارارداد روا شاناخهی و عملکارد

شهروندی با ایانییگری واااداری سااماانی تاأثیر غیراتاه یم

شهروندی ن س اهغیر واسط ای را باامی اایکناد؟ (نماودار

دارد.

شماره  )1ام اینرو ،ارضی های پژوهس عبارتاند ام:

 .5ادراک پایبناادی باا قاارارداد روا شااناخهی (ارتباااطی) باار

 .1ادراک پایبندی ب قرارداد روا شناخهی (تباد ی) بر واااداری عملکرد شاهروندی باا ایاانییگری واااداری سااماانی تاأثیر
غیراته یم دارد.

ساماانی تأثیر اته یم دارد.

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش
قرارداد تبادی
+
عملکرد شهروندی

+

وااداری ساماانی

+

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :اطا عة حاضار یاک
پژوهس توصی ی -همبتاهگی اسات کا در ساال  1393با

قرارداد ارتباطی

روا شناخهی ،تباد ی و ارتباطی را اورد سنیس قرار ای دهد.
بر اساس گشارشای ام بش ای دهکاردی ( )1389پایاایی ایان
پرسشناا  0/87و اعهبار سامه پرسشنااة ااوق باا اساه اده ام
تحلی عاالی برابار  0/926گاشارش داده اسات .در پاژوهس

انیا رسید .سااعاة آاااری پاژوهس را کلیاة کارکناا یاک
شرکت صنعهی تشکی دادند .تعداد کارکنا ایان شارکت در

اهداد ،احمدپور و گ پرور ( )1392پرسشناا باا اساه اده ام

ماا اسرای تح یق (پاییش  700 )1393ن ار باود .بار اسااس

روش آ ااای کرونبااا باارای قاارارداد روا شااناخهی تباااد ی،

سدول تناس  ،حیم نمون با حیم سااعاة آاااری ایچا و

ارتباطی و ک ب ترتیا  0/598 ،0/737و  0/802با دسات
آاد .ا د ( )1391پایایی پرسشناا اوق را ام طریاق آ اای

سو ی )2007( 1تعداد  250ن ر تعیاین و باا در نظار گاراهن
احهمااال ریاشش  280پرسشااناا با طریااق نمونا گیااری در

کرونبا  0/79گاشارش کارد .در تح یاق حاضار نیاش پایاایی

دسااهرس بااین کارکنااا تومی اع و درنهایاات  228پرسشااناا

پرسشناا ام طریق آ ای کرونبا برای قرارداد روا شاناخهی
 0/87 ،0/65ب دست آاد.

تکمی ا گردیااد .پااس ام بررساای پرسشااناا هااا تعااداد 22

اباد ای و رابط ای ب ترتی

پرسشناا ب د ی اخدوش بود کنار گذاشه شد و درنهایت

عملکرد شهروندی :ب انظور سنیس عملکارد شاهروندی ام

 226پرسشناا اورد تحلی قرار گراهند.

پرسشناا  16سؤا ی ی و آ ن ( )2002اسه اده شد .ایان 16

ابزار سنجش
پرسشنامة قالرارداد روان شالناختی :بارای سانیس قارارداد

سااؤال ابعاااد عملکاارد شااهروندی اعطااوو ب ا همکااارا و

روا شناخهی ام پرسشنااة  6سؤا ی راسائو )1995( 2اساه اده

عملکرد شهروندی اعطوو ب ساماا را اورد سنیس قارار

شد .این  6سؤال با ا یاس پاسخگویی ه ت درسا ای (کاااشا

ایدهد .ا یاس پاسخگویی اورد اسه اده برای این پرسشاناا
در این پژوهس  7درسا ای (هرگاش 1 ،تاا همیشا  )7 ،باود.

اخاا م  ،1تاا کااشا ااواا م  )7بااوده و دو حاومة قارارداد

آ ای کرونبا گشارش شاده تاوسط ی و آ ن ( )2002برای

2. Rousseau

1. Mitchell & Jolly
3. Lee & Allen

3
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راهارهااای شااهروندی اعطااوو باا کارکنااا و راهارهااای
شهروندی اعطوو ب ساماا ب ترتی

روش اجرا و تحلیل دادهها

 0/83و  0/77بود .در

اطا عة اهداد ،احمدپور و گ پارور ( )1392آ اای کرونباا
برای راهارهای شهروندی اعطوو ب همکارا و اعطوو با
ساماا و راهارهای شهروندی ک ب ترتیا

داده ها در دو سطح آاار توصی ی و اسهنباطی اورد تحلی
قرار گراهند .در سطح توصی ی ام ساداول اراوانای و درصاد
اراوانی ،نمودار درصد اراوانی و سدول شاخصهای گرایس

0/925 ،0/827

ارکشی و پراکندگی برای ارائ وضاعیت اهغیرهاای سمعیات

و  0/929ب دست آاد .در پژوهس حاضر نیش پایایی ک ایان

شناخهی و اهغیرهای پیس بین و اشک اسه اده شد .در ساطح

آ ای کرونبا برابر با  0/88ب دست آاد.

همبتااهگی پیرسااو و اعااادالت

پرسشناا برحت

اسااهنباطی نیااش ام ضااری

یک عبارت نمون ام پرسشنااة عملکرد شهروندی بدین شرح

ساخهاری اسه اده شد .کلیا تحلیا هاا باا نار اااشار آاااری

است.

 spss18انیا شد .سطح اعنایداری  p<0/05در نظار گراها

وفاداری سازمانی :برای سانیس واااداری سااماانی ام

پرسشنااة  20سؤا ی کواار و شکهار )2012( 1ک برای او ین
بار در پژوهس خوشناای ( )1393ترسم شده است ،اساه اده
گردید .ا یاس پاسخگویی این پرسشناا پنجدرس ای (خیلای

شد.
یافتهها
ام ک اعضای  158ن ار ( 69/9درصاد) در گاروه تحصایلی
کارشناسی و  132ن ر ( 59/3درصد) در گروه ساب  11سال

کم 1 ،تا خیلای میااد ،)5 ،و بار اسااس گاشارش خوشاناای

و باالتر بودهاند .ام ک اعضای نمون  152ن ار اهأها (81/2
درصد) و همچنین 170 ،ن ر ( 75/2درصد اارد) باودهاناد و

 0/95بوده است .در پژوهس حاضر پایایی ایان پرسشاناا ام

 197ن اار دارای اسااهخدا قااراردادی ( 87/2درصااد) قاارار

طریق آ ای کرونبا احاسب گردیاد کا برابار باا  0/95با

داشه اند (سدول .)1

( )1393این پرسشناا دارای اعهباار و پایاایی بااال ،برابار باا

دست آاد.
جدول  .1مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش
رديف
1

2
3

متغیر جمعیت شناختی
نوع تأه

سنتیت
نوع اسهخدا

در صد فراوانی

فراوانی

ایرد

20

17/7

اهأه
اعش نشده

152
2

81/2
0/9

ارد
م
رسمی
قراردادی
اعش نشده

170
56
27
197
2

75/2
22/8
11/9
87/2
0/9

جدول  .2مسیرهای مدل قرارداد روانشناختی با وفاداری سازمانی و عملکرد شهروندی
مسیرهای مدل

B

SE

β

p

قرارداد تباد ی← وااداری ساماانی

**3/55

0/28

**0/28

0/001

-1/27
**0/26
**1/13

0/69
0/02
0/22

-0/12
**0/39
**0/15

0/06
0/001
0/181
0/01
*p<0/05 **p<0/01

قرارداد ارتباطی← وااداری ساماانی
وااداری ساماانی← عملکرد شهروندی
قرارداد ارتباطی← عملکرد شهروندی

R2
0/198

1. Shkhar & Comar
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پیس ام ارائ توضیحات اربوف ب سدول  2اشاره ب چند
نکه ضروری است .ام نظر کلی یک ا گوی اناس

ام حاا

 )β= 0/39بر عملکرد شهروندی دارای تأثیر اته یم و اعنادار
بوده و توانته اند  181درصد ام واریانس این اهغیر را تبیاین

شاخص های برامش بایاد دارای خایدو غیراعناادار ،نتابت
خی دو ب درس آمادی کمهر ام  ،3شااخص نیکاویی بارامش

نمایند.
شاخصهای برامش ادل نهایی ک نهایج آ در سدول  2ارائ

( )GFIو شاااخص باارامش تطبی اای ( )CFIبیشااهر ام ،0/95

شد ،ب این شرح هتهند :خیدو ادل نهایی برابار باا  1/52و

شاخص بارامش ااشایشای ( )IFIباشر تار ام  0/9و ت ریا

غیراعنادار ( ،)p>0/05درس آمادی برابر با  ،1نتبت خایدو

ریش ایانگین ایذورات خطا ( )RMSEAکوچکتر ام 0/08

ب درس آمادی برابر با  GFI ،1/52برابر باا  CFI ،0/99برابار

باشد (شوااخر و واکس .)1388 ،باا توسا با آنچا بیاا

با  IFI ،0/99برابر با  0/99و  RMSEAبرابر با  0/028اسات.

گردید پس ام بررسای شااخصهاای اادل پیشانهادی او یا

بر اساس آنچ در سدول  2ارائ شد ،ارضی چهار پاژوهس

اشااخص گردیااد کاا الم اساات یااک اتاایر ام قاارارداد

ابنی بر اینک ادراک پایبندی ب قرارداد روا شناخهی (تباد ی)

روا شناخهی ارتباطی ب عملکرد شهروندی اااشوده شاود تاا

بر عملکرد شهروندی با ایانییگری وااداری سااماانی تاأثیر

ادل اذکور ام نظر شاخص های برامش بهبود یابد .ب هماین
د ی این اتیر در ادل نهایی و باامنگری شاده اااشوده شاد.

غیراته یم دارد ،ب این صورت اورد تأیید قرار ایگیارد کا
قرارداد تباد ی ابهدا بر واااداری سااماانی و سااس ام طریاق

هما طور ک در سدول  2اشاهده ایشود ،نهایج این آمااو

وااداری ساماانی بار عملکارد شاهروندی تاأثیر اایگاذارد،

برای ارضی های تح یاق نشاا داد کا آمااو ارضای اول،

ارضی پنیم پژوهس ابنی بر اینک ادراک پایبندی ب قارارداد

قرارداد روا شناخهی تباد ی ( )β= 0/28 ،p<0/01بر واااداری

روا شناخهی (ارتباطی) بر عملکرد شهروندی باا ایاانییگری

ساماانی دارای تأثیر اته یم و اعنادار و آمااو ارضای دو ،

وااداری ساماانی تأثیر غیراته یم دارد ،ب این صورت ااورد

قاارارداد روا شااناخهی ارتباااطی ( )β=-0/12 ،p<0/05باار

تأیید قرار ایگیرد ک قرارداد روا شناخهی ارتبااطی با طاور

وااااداری ساااماانی دارای تااأثیر اتااه یم و اعنااادار بااود و

اته یم بر عملکرد شهروندی تأثیر اایگاذارد .در نماودار 2

توانته اند  19/8درصد ام واریانس این اهغیر را تبیاین کنناد.

ا گوی نهایی و بامنگری شده ارائ شده است.

در اداا  ،آماو ارضیة ساو  ،واااداری سااماانی (،p<0/01
نمودار  .2الگوی ساختاری نهايی رابطه قرارداد روانشناختی با وفاداری سازمانی و عملکرد شهروندی
قرارداد تباد ی
()0/181

عملکرد شهروندی

()0/198
**

0/39

**0/28
**0/38

وااداری ساماانی
**0/15

-0/12

قرارداد ارتباطی
بحث و نتیجهگیری
این پژوهس با هدو بررسی تأثیر ادراک پایبندی ب قارارداد
روا شااناخهی باار عملکاارد شااهروندی ساااماانی ام طریااق
وااداری ساماانی انیا شد و یااه های پاژوهس بار اسااس
سدول  2نشاا داد كاله قارارداد روا شاناخهی (تبااد ی) بار
وااداری ساماانی دارای تاأثیر اته یام و اعناادار ()p<0/01
2. Turnley & Feldman

است؛ بناابراین ارضایة اول پاژوهس ابنای بار اینکا ادراک
پایبندی ب قرارداد روا شناخهی (تباد ی) بر وااداری ساماانی
تأثیر اته یم دارد ،اورد تأیید قرار ایگیرد .ایان یااها هاا باا
1

نهایج سلیمانی1393 ،؛ گامو و نوناا 1992 ،؛ راسائو1995 ،؛
ترنلی ،الادان1999 ،2؛ اوریتاو 2002 ،3؛ همتاو باود .در
تبیین این یااه ایتوا چنین اسهنباف نمود ،باور پژوهشگرا
1. Guzzo & Noonan
3. Morrison

تأثیر ادراک پايبندی به قرارداد روانشناختی بر عملکرد شهروندی سازمانی 23 / ...

بر این است ک ساموکار پایبنادی با قارارداد روا شاناخهی

در تبیین این یااه ایتوا چنین اسهنباف نماود کا واااداری

باعث قویتر شد وااداری سااماانی اایشاود .هنگااایکا

کارکنا تأثیر بتیار بار عملکارد کارکناا با ویاژه عملکارد

ساماا قویاا خود را اهعهد ب رااع خواساه هاای کارکناانس
بداند نیامهای ااراد را خواهد پذیرات و برای کااروایی آ ها

شهروندی ساماانی دارد .وااداری سااماانی باعاث اایشاود
کارکنا با انیا اتئو یتهای اراتر ام واایف تعیین شده در

سخت تر تشش خواهد کرد ک این اار ب نوباة خاود باعاث

شغلشا  ،ب بهبود یا کارایی ساماا کمک کرده ب ایان د یا

ااشایس وااداری در بین کارکنا ایشود ام طرای هنگاایکا

ک ایان گونا کارکناا نتابت با ساماانشاا دارای ناوعی

ارد نتبت ب ساماا خود وااادار باشاد اهاداو سااماا را

د بتهگی و تعهد عاط ی نیش هتهند ک باعث تشش بیشهرشا

خواهد پذیرات ،برای دسهیابی ب آ اهداو ب سخهی تاشش

در سهت بهبود وضع ساماا ایشود .کارکناا وااادار تماا

ایکند ،و احتاس گرای ب ساماا پیدا اایکناد .با دنباال

توا و تشش خود را در سهت بهبود عملکرد شغلی خاود و

پایبندی ب قرارداد روا شناخهی چناد ات ااق ،یکای اااشایس

ساماانشا ب کار ای گیرند ب این اعنای کا همکااری هاای

وااداری ساماانی و دیگری ت ویت تمای و ای با ااناد و

اضاای انیا ایدهند ک ن الم است و ن پیسبینی ایشود.

راهارهای اران س ب وقوع ایپیوندد.
هما طور ک در سدول  2نشا داده شده اسات ،قارارداد

اا ایان راهارهاا را با عناوا عملکارد شاهروندی سااماانی
ایشناسیم .کارکنا واادار با سااماا ام قاوانین و ا اررات

روا شناخهی (ارتباطی) بر وااداری ساماانی دارای تأثیر ان ی

پیروی ایکنند ،با ح اوق همکاارا احهارا اایگذارناد و

اتااه یم و اعنااادار ( )p<0/05اساات؛ بنااابراین ارضاای دو

اتئو یت عملکرد خود را بر عهده ایگیرناد .ام آنیاایی کا

پژوهس ابنی بر اینک ادراک پایبندی ب قرارداد روا شناخهی

عملکرد شهروندی ای تواند یک ویژگی سرشاهی و ااوقعیهی

(ارتباطی) بر وااداری ساماانی تأثیر اته یم دارد ،اورد تأییاد

باشد وااداری ساماانی ای تواند شرایط رشاد و اهاور آ را

قرار ای گیرد .بر اساس ستهیوهای انیاا گراها پژوهشای

اااراهم و با بهبااود عملکارد کارکنااا و درنهایاات عملکارد

همتو با ارضی اوق یاات نشد .این یااه را ایتاوا چناین

ساماا انیر شود.

تبیین نماود کا در ااورد واااداری کارکناا عوااا میاادی

در راسهای تائیاد ارضایة چهاار و بار اسااس آنچا در

تأثیرگذار هتهند ک قرارداد روا شناخهی ارتباطی یکی ام این
عواا است .اگرچ وااداری کارکنا ب ساماا ها تا حدودی

سدول  2ارائ شد ،قرارداد روا شاناخهی (تبااد ی) ابهادا بار
وااداری ساماانی و سااس ام طریاق واااداری سااماانی بار

اهأثر ام قرارداد روا شناخهی ارتباطی است ،و ی این ااار با

عملکرد شهروندی تأثیر ایگاذارد .بار اسااس ستاهیوهای

تنهایی کاای نیتت .ب این د ی کا اگار سااماا هاا نهوانناد

انیا گراه پژوهشی همتو با ارضایة ااوق یااات نشاد .ام

ب خوبی نیامهای اساسی کارکنا خود را برآورده سامند ،حهی

طریق نظری اباد اسهمااعی (سیمتاو  1979 ،با ن ا ام

با وسود داشهن روابطی انتانی و ابهنی بار احهارا  ،کارکناا

ذکایی )1370 ،این یااه را ایتوا چنین تبیین نماود .نظریاة

خود را ام دست خواهند داد .ب این د ی ک بارای واااداری

اباد ة اسهماعی بر اساس قیاس ایا دادوسهدهای اقهصادی و

کارکنا ب ساماا صرااا داشاهن روابطای اتاهحکم و قاوی

دیگر انواع تعااشت اسهماعی قرار دارند اساس نظری اباد ا

کاای نیتت و نیام ب برآورده کرد نیامها (میتهی ،اقهصادی،

اسهماعی بر ایان اندیشا قارار دارد کا درواقاع هار کنشای

سشات روانی) و عواالی گوناگو دارد.
هما طور ک در سدول  2نشا داده شده است ،وااداری

واکنشی ب دنبال دارد و هر تحرک و تغییر اثبهای ام طاراین،
تحرک اثبهی ام دیگری در پی دارد .اطابق با این نظری اااراد

ساماانی بر عملکرد شهروندی دارای تأثیر اته یم و اعناادار

در ک انس اه اب ا خااویس در تااششانااد باارای رس اید ب ا

( )p<0/01است؛ بنابراین ارضی اول پژوهس ابنی بار اینکا

سوداندترین نهایج ،پاداشها را ب حداکثر رسانده و در ا اب

وااداری ساماانی بر عملکرد شهروندی تاأثیر اتاه یم دارد،.

هشین های را ب حداق برساند .ام این نظری اایتاوا چناین

اورد تأیید قرار ایگیرد .این یااه ها با نهایج ساایر اطا عاات

اسهنباف نمود ،ام آنیایی ک قرارداد روا شاناخهی تبااد ی باا

2

همتو اسات (سلیمانی1393 ،؛ وا دائن و گاراها .)1992 ،1

بعد اقهصادی تبادل ارتباف دارد و نیامهای اادی کارکنا نیاش

2. Simsun

1. Van dyne & Graham
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اهأثر ام این رابط است ،اذا ،هنگااایکا کارکناا باا رااع

انیا در ساماانی خاص اشااره نماود کا احهااف باود در

نیامهای اادی خود ام طرو ساماا و ام طریاق پایبنادی با

تعمیمپذیری یااه ها را ب دنبال دارد و همچنین عد اساهنباف

قرارداد روا شناخهی تبااد ی اواسا اایشاوند ابهادا باعاث
ایشود وااداریشا نتبت ب ساماا اااشایس پیادا کارده و

علت و اعلاو ی ام نهاایج با د یا روش ااورد اساه اده در
تح یق اشاره کرد .احادودیت هاای ارباوف پرسشاناا هاای

بعااد ام واااادار شااد با ساااماا راهارهااای اراوای ا ای و
شهروندی آ ها ااشایس پیدا ایکند.
در راسهای تأیید ارضیة پنیم و بر اساس آنچ در سدول

خودسنیی 1شاا این تح یق نیش بوده است.

سپاسگزاری
پژوهشگرا بر خود الم ایدانناد تاا ام سناا

آقاای دکهار

 2ارائ شد ،قرارداد روا شناخهی (ارتباطی) ب طور اته یم بر

احتن گ پرور ب خااطر راهنمااییهاای ارمناده ایشاا در

عملکرد شهروندی تأثیر ایگاذارد .بار اسااس ستاهیوهای

تحلی داده های پژوهس و همچنین سنا آقای نادر ایرمایی
و کلی کارکنانی ک نهایت همکاری را در اسرای این تح یاق

یااه را ایتوا چنین تبیین نمود ک این اار برای کارکنا هر

داشهند ،صمیمان تشکر و قدردانی نمایند.

ساماانی اهم است ک در وحلة اول ساماا با آ ها چ ناوع
ارتباطی برقرار ای کند و با چا ایاشا ااورد احهارا قارار

منابع

انیا گراه پژوهشی همتو با ارضیة اوق یااات نشاد .ایان

ایگیرند .اگر ساماانی اشایا و ام بعد اقهصادی کارکنا خاود
را بی نیام کند ،ااا ام نظر ارتباطی ب گون ای برخورد کناد کا
کراات کارکنا میر پا گذاشه شود این اار احهم است کا
کارکنا این ساماا برای ادت طوالنی در این ساماا بااقی
نخواهند ااند .در بعد قرارداد روا شناخهی ارتباطی و تأثیر آ

بش ی دهکردی ،س .)1389( .رابط بین قرارداد روانی با راهارهای
ادنی  -ساماانی با توس ب ن س تعهد سااماانی در رضاایت
شااغلی .پایااا ناا اة کارشناس ای ارشااد ،دانشااگاه آماد اسااشای
خوراسگا (اص ها ).
خوشناای ،ع .)1393( .رابطة وااداری ساماانی با ادراک بی عدا هی
ساماانی .پایا ناااة کارشناسای ارشاد ،دانشاگاه آماد اساشای

بر عملکرد شهروندی ام آنیا ک کارکنا برای روابط خاود و

واحد خوراسگا (اص ها ).
سهانگیر ا د  ،ک .)1391( .رابطة بین رهبری اخشقی باا پایبنادی

ای تواند ب طور اتاه یم باعاث اااشایس عملکارد و کاارایی
کارکنا و ب دنبال آ عملکرد شهروندی سااماانی را ااا در

ب قراردادهای روا شناخهی و راهارهای شاهروندی سااماانی.
پایا نااة کارشناسی ارشد ،دانشاگاه آماد اساشای خوراساگا
(اص ها ).
ذکایی .)1370(. ،نظری های اباد اسهماعی ،ایلا ارهنا ،91 ،

ساماانشا اهمیت ویژه ای قائ هتاهند کی یات ایان رواباط

راهار کارکنا خواهیم داشت.
در راسهای پیشنهادهای کااربردی با اادیرا سااماا ااورد

.122 –117
سلیمانی ،ش .)1393( .رابطة پایبنادی با قارارداد روا شاناخهی،

ای گردد ک در سهت ااشایس عملکرد شهروندی و واااداری

حمایت ساماانی ادراک شده و وااداری ساماانی باا عملکارد
شاهروندی و عملکارد وای ا  .پایاا ناااة کارشناساای ارشااد،

اطا ع ب طور خاص و سایر ساماا ها با طاور عاا توصای
ساماانی تمرکش الم را بر روی تعمیق ادراک کارکنا نتابت
ب پایبندی سااماا با قراردادهاای روا شاناخهی بنمایناد و
همچنین ب سایر پژوهشگرا توصی ایگاردد کا باا انیاا
پژوهس در حومههای رابط پایبندی ب قرارداد روا شاناخهی
با سبک های رهبری ،اتشو کاری ،ای ب ااناد  ،تمایا با
ترک خدات ،ای ب بروم خشونت در احایط کاار و اعهمااد
ساماانی ،نتبت ب شناسایی بیشاهر کارکردهاای پایبنادی با
قرارداد روا شناخهی اقدا کنند.
همچااو سااایر پااژوهسهااا ،اطا ع ا حاضاار نیااش دارای
احدودیتهایی باود کا ام آ سمل اایتوا ب احادودیت

دانشگاه آماد اسشای واحد خوراسگا (اص ها ).

اهداد ،ع؛ احمدپور ،س؛ گا پارور .)1392( . ،رابطاة چندگانا
عاادا ت ساااماانی ادراک شااده و پایبناادی باا قراردادهااای
روا شناخهی با راهارهای شهروندی ساماا  ،اصلنااة ادیریت
بهرهوری ،دوره  ،7شماره  ،26صفحه 121 – 125

نعاای ،ع؛ هاشمی شیخ شبانی ،ا؛ انصاادارا  ،و .)1392( .بررسی
رابطة علی تطابق در احیط کار با راهارهای اادنی سااماانی و
راهارهای ضد تو ید در احایط کاار باا ایاانییگری انگیاشش
شغلی ،اصلنااة اشاوره شغلی و ساماانی ،دوره  ،5شماره ،16
صص .109-127
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