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چکیده
هدف قراردادهای روانی را باورهاا و عقایادی در ارتبااط باا تعهاد باین شارمناد و شارفرماا تعریا مایشنناد شاه
تنظیم شنندة روابخ بین شارمند و شارفرما هستند .هدف اصلی تحقیق ،بررسی نقاش پایشبینایشننادگی قارارداد
روانی در میزان تعهد سازمانی پرستاران بیمارستانهاست.
مواد و روشها تحقیق حاضر توصیفی از نوا همبستگی است .دادههای تحقیق با اساتفاده از پرسشانامة قارارداد
روانی هیوآی و همکاران ( )2668و تعهد سازمانی آلن و می یر( )8558از نمونهای به تعاداد  866نفار از جمعیات
پرستاران به روش نمونهگیری تصادفی ساده جمعآوری شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS-18و آزمون
تحلیل رگرسیون انجام شد.
یافتهها تحلیل دادهها نشان داد شه از روی متغیر قرارداد روانی به میزان  30/5درصد میتوان متغیر تعهد ساازمانی
شارشنان را پیشبینی شرد .همچنین مقدار ضریب تعیین ( )6/830نشان مایدهاد شاه  83/0درصاد از پراشنادگی
مشاهدهشده تعهد سازمانی ،توسخ متغیر قرارداد روانی تبیین و توجیه میشود.
نتیجهگیری استفاده از قراردادهای روانی برای بررسی روابخ بین شارمند و شارفرما نشان میدهند شه چنین رواباخ
تعاملی بهشدت بر مکانیزمهای درون فردی ،اجتماعی و روانشناختی وابسته است.

مقدمه
توسعة بخشهای اقتصادی و اجتمااعی ششاورها و باهعباارتی
توسعة ملی ،جز با شمک منابع انسانی شارآمد میسار نیسات و
پرستاران بهعنوان بزرگترین منبع انسانی سازمانهای مراقبت
بهداشتی و درمانی ،اهمیت بسزایی در ارتقای ساممت جامعاه
دارند .بهطوریشه سازمانهای مراقبات ساممت بادون نیاروی
شارآمد پرستار نمیتوانند به موفقیتی دست یابند].[8
مطالعات انادشی بار ماهیات و ناوا رواباخ اساتخدامی در
ششورهای درحالتوسعه یا جوامع سنتی ،صورت گرفتاه اسات.
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در چنین جوامعی با شمک روشهای بهدستآمده از ششورهای
توسعهیافته ،خواهیم پرداخت .ایان مقالاه باه بررسای قابلیات
تعمیم قراردادهای روانی برای سنجش میازان تعهاد شارشناان
پرداخته و نشان میدهد ایان ناوا قراردادهاا چاه تاث یری بار
میاازان و نااوا تعهااد شارشنااان ،خواهااد گحاشاات .اصااطم
قراردادهای روانی نخستین باار در ساال  8506بارای توصای
ارتباطات دوطرفه بین شارفرما و شارمند ،معرفی شاد .بناابراین
قراردادهای روانی می تواند ویژگی های رابطة اساتخدامی را بار
اساااس دیاادگاه شارمناادان یااا شارفرمایااان توصاای نمایااد،
قراردادهای روانی می توانند بر پیامدهای استخدام؛ نظیر حفظ،
جابهجایی و تعهد شارشنان ا رگحارند] .[2یک قارارداد روانای را
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رسیدن به مزیتهاای شاغلی ،تمرشاز دارد .هام شاارگر و هام
شرشت بر تقویت یادگیری و توسعه یکدیگر توجه دارند .اعطای
پاداش به شارشنان نیز میتواند عملکرد آنها را افازایش داده و
مزیت رقابتی به همراه داشته باشد و در صاورت امکاان بتاوان
نسبت به فشارهای بازار ،عکسالعمل نشان داد.
تبادلی :توافق استخدامی شوتاهمدت و محدود بوده شه بار
تبادالت اقتصاادی ،مساوولیت هاای خااص و وياای محادود
شارشنان در سازمانها ،تمرشز دارد ]هیوآی .[3 ،2
تعهد سازمانی نگرشای اسات شاه بیاان مایشناد اعضاای
سازمان ،به چه میزان خودشان را با سازمانی شه در آن مشغول
شار هستند ،تعیین هویت مایشنناد و چاهقادر در آن درگیار
هستند .وقتی شه افراد تمایل دارند به منظور موفقیت سازمان از
خود گحشت و فداشاری نشان دهند ،تعهد سازمانی مفهوم پیدا
میشند] .[9 ،8با اهمیت ترین بنیان نظری شاه قابلیات بااالیی
برای تبیین چگونگی پیوندیافتن قرارداد روانی با تعهد سازمانی
دارد ،نظریههای مبادلة اجتماعی 2اسات ،شاه در آنهاا «اصال
مقابله به مثل» حرف نخست را میزند .بر اساس این نظریههاا،
پایبندی و تعهد سازمان به تعهدات خود در قبال شارشناان ،باا
فعالسازی اصلی مقابله به مثال ،سط تعهد و رضایت شارشنان
را ترفیع میدهد .گسترة تحقیقات زیادی تاشنون باین قارارداد
روانی (یا در مقابل نقض قارارداد روانای) باا رضاایت شاغلی و
تعهد سازمانی رابطة مثبات (و در ماوارد نقاا رابطاة منفای)
گزارش شردهاند ].[8 ،3 ،2
نکتة محوری در تحقیقاتی شه اشنون وجود دارد این اسات
شااه در بساایاری از تحقیقااات ،سلساالة روابااخ ساااختاری
(زنجیرهای) بین قرارداد روانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی
در نظر گرفته شده است .این روابخ به این شاکل باوده شاه در
سط نخست ،قرارداد روانی باعث تاث یر بار یکای از دو متغیار
تعهد سازمانی یا رضایت شغلی شده ،سپس متغیر تحت تاث یر
قرارداد روانی ،بر متغیر بعدی (اگر تعهاد نخسات تحات تاث یر
قرارداد روانی در نظر گرفته شده ،تعهد بار رضاایت تث یرگاحار
معرفیشده و اگر رضایت نخست تحت تث یر قارارداد روانای در
نظر گرفته شده برعکس) ا رگحار معرفیشده است ].[0 ،9
بهطورشلی در حوزة قرارداد روانی تعهد سازمانی ،مطالعاات
اندشی صورت گرفته است ،ازاین رو دانش شمی در ایان زمیناه
وجود دارد ،در این پژوهش به بررسی رابطاة قارارداد روانای و
نقش آن در پیشبینی میزان و نوا تعهد سازمانی میپردازیم و
هدف ما این است شه ببینیم با توجه به نوا قرارداد روانی ،چاه
نوا تعهد سازمانی شارشنان سازمان دارند.

می توان باورهای فردی دربارة تعهدات دوطرفه بین یک فارد و
طرف دیگری همچون شارفرما ،تعری شرد .در ایان قراردادهاا،
تعهدات دوطرفه از اهمیت فراوانی برخوردار باوده و مای تواناد
فعالیت هر یک از طرفین را محدود سازد .مطالعات گستردهای
درزمینة قراردادهای روانی با تمرشز بر ارتباطاات اساتخدامی و
شغلی ،انجام شادهاناد ] .[3قراردادهاای روانای را مایتاوان از
جنبههای مختلفی طبقهبندی شارد .زماانی مایتاوان قارارداد
روانی را عملیاتی شارد شاه طارفین ،ویژگایهاای آن را بارای
تعمیم در محیخهای بزرگتر ،مدنظر داشته باشند] .[3استفاده
از قراردادهای روانی برای بررسی روابخ بین شارمند و شارفرماا
نشان می دهند شه چنین روابخ تعاملی باه شادت بار مکاانیزم
های درون فردی ،اجتماعی و روانشناختی شارشنان تث یر دارد.
ساخت قراردادهای روانی باعث شناسایی درسات ویژگای ایان
مکانیزم ها شده و از آن باهعناوان مبناایی باهمنظاور مقایساة
دستگاههای قانون محور و فرد محور ،استفاده میشود .با شمک
چنین قراردادهایی مای تاوان نشاان داد چگوناه افاراد ،رواباخ
تعاممتی استخدامی را ارزیاابی مای شنناد شاه ایان قراردادهاا
میتوانند به افزایش تعهد بین شارمند و شارفرماا شماک نمایاد
] .[2این مقاله به تعیین تث یر نوا قراردادهای روانی بر میزان و
نوا تعهد پرستاران ،در ششور ایران میپردازد.
ماشنیاال ،)8519( 8انااواا قراردادهااای تعهااد محااور در
سازمانها را بررسی شرد .وی ،قراردادها را به دو ناوا تباادلی و
رابطااهای تقساایم شاارده شااه نااوا تبااادلی اشاااره بااه توافقااات
بلندمدت با تمرشز بر موقعیت اقتصادی یا پول (فاروش نقادی
در بازار) داشته در مقابل ،نوا رابطهای اشاره به توافقات شاامما
آشکاری دارد شه به ویژگیهای اقتصادی ،اجتمااعی و عااطفی
نظیر ازدواج یا برقراری پیوناد دوساتی ،توجاه دارد .در هنگاام
استخدام ،این توافقات می تواند به صورت رابطاه ای ،تباادلی یاا
ترشیبی از هر دو باشد (مثما استخدام در گاروههاای شااری باا
راندمان باال) .ویژگی های رابطة استخدامی برحسب مدت زماان
و عملکرد فردی در قراردادهای روانی باین افاراد و شارشتهاا
متغیر است .بهطورشلی چهار نوا قرارداد روانی در زیار تشاری
میشوند:
رابطه ای :توافق استخدامی بلندمدت یا آشکار بوده شه بار
پایة وفاداری و اعتماد دوطرفه شکل گرفته است .دادن پااداش
می تواند بر عملکرد افراد برای حضور و مشارشت هرچه بهتر در
سازمانها ،ا ر گحارد.
تعادلی :توافق استخدامی پویا و آشکار بوده شه به موفقیت
اقتصادی یک شرشت یا تقویت فرصتهای شاری شارشنان برای

2. Social exchange theories

1. Macneil
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بهترتیب (تعهد عاطفی ،سؤال ( ،)1-8تعهد مستمر ،سؤال ،)89-1
(تعهد هنجاری ،ساؤال  )28-80اساتفاده شاده اسات ] .[8در
تحقیق فعلی نیز آلفای شرونباخ6،11بهدستآمده است.
پرسشنامة تعهد سازمانی آلن و میی ییر( .)0330ایان
پرسشنامة 28عبارتی در سه بعد تعهد عاطفی [(بهعنوان مثال:
خیلی خوشحال می شاوم شاه بقیاة دوران خادمتم را در ایان
بیمارستان بگحرانم)] ،تعهد مستمر [(به عنوان مثال :حتی اگار
مایل به ترک این بیمارستان باشم ،فعما ترک آن بارایم دشاوار
است)] و تعهد هنجاری یا تکلیفی [(بهعنوان مثال :افاراد بایاد
همیشه به ساازمان خاود وفاادار بمانناد)] اساتفاده شاد .ایان
عبارت بر مبنای مقیاس پنج درجهای لیکرت (از شامما ماوافقم
(امتیااااز )8تاااا شاااامما مخاااالفم (امتیااااز )9تنظاایمشاااده و
شرشتشنندگان با انتخاب یکی از پنج گزیناه میازان موافقات
خود را در هر عبارتی مشخا شردند .این ابزار بارها در ایران و
حتی در پژوهشهای مربوط به حیطة پرستاری اساتفاده شاده
است ].[1 ،1

روش
جامعة آماری این پاژوهش ،تماامی پرساتاران شااهل باه شاار در
بیمارستانهای دولتی و هیردولتی استان خراسان شمالی ،رضاوی
و جنوبی است شه تعداد تقریبی آنها 9666نفر بود .طباق جادول
مورگان دربارة جوامع با ایان تعاداد391 ،نفار بارای نموناهگیاری
شفایاات ماایشنااد شااه باارای احتیاااط در ریاازش آزمااودنیهااا
تعداد866پرسشنامه توزیع و تکمیل شاد .بارای تساهیل در روناد
نمونهگیری بیمارستانهاای مراشاز اساتانهاا (بجناورد ،مشاهد و
بیرجند) بهعنوان بیمارستانهای هدف انتخاب شد شه باا مراجعاه
به این بیمارستانهاا 866،نفار از شاهر بجناورد866،نفار از شاهر
بیرجند و266نفر از شهر مشهد انتخاب شدند.

ابزار تحقیق
پرسشنامة قراردادهای روانی هیوآی و همکاران (.)2112
این پرسشنامه با  39سؤال ،سه نوا قرارداد روانای تعاادلی (باا
 89گویه) ،قرارداد روانی رابطهای (با  86گویه) و قرارداد روانی
تبادلی (با  86گویه) را بررسی مایشناد .روایای پرسشانامه باا
تثیید صاحبنظران دانشگاهی و پایایی آن با استفاده از ضاریب
آلفای شرونباخ  6/52تثییاد شاده اسات .بارای نمارهدهای باه
گزینههاای پرسشانامه ،از مقیااس  9درجاهای لیکارت (از =8
بساایار شاام تااا  =9بساایار زیاااد) اسااتفاده شااد .همچنااین از
پرسشنامة تعهد سازمانی نیز استفاده شده اسات؛ شاه در ایان
پرسشنامه بهمنظور سنجش تعهد ساازمانی باا ابعااد ساهگاناه
تعهااد عاااطفی ،تعهااد هنجاااری ،تعهااد مسااتمر از پرسشاانامة
استاندارد بر اساس مدل آلن و می یر ( )8556شه در  28سؤال

یافتهها
نتایج نشاان داد شاه  02درصاد از شارشتشننادگان در گاروه
سنی89-39سال قرار داشتند و میانگین سنی آنان30سال بود.
میانگین سابقة خدمت پرستاران مورد تحقیق  89سال بود.
پیش از تجزیه وتحلیل آمارههای استنباطی ،نخسات بارای
بررسی نوا توزیع متغیرها و در نتیجه انتخاب آزمون مناسب از
آزمون یک نمونه ای شلموگورف -اسمیرنوف 8استفاده می شاود
شه نتایج این آزمون در جدول زیر آمده است.

جدول  .0نتایج آزمون یک نمونهای کلموگورف -اسمیرنوف برای تعیین نوع توزیع متغیرها

متغیرها

قرارداد روانی

تعادلی

رابطهای

تبادلی

تعهد سازمانی

عاطفی

مستمر

هنجاری

مقدار Z

6/618
6/618

6/605
6/886

6/653
6/606

6/861
6/698

6/602
6/266

6/611
6/619

6/602
6/266

6/862
6/696

معناداری

طبق جدول فوق ،با توجاه باه اینکاه مقادار  Zدر تماامی
متغیرهااا بااین  +8/50و  -8/50اساات و از طرفاای مقاادار sig
(معناداری) برای تمامی متغیرها بیشتر از  6/69اسات ،از ایان
رو فرض صفر یعنی توزیع نرمال جامعه برای تماامی متغیرهاا
تثیید میشود.

بررسی نقش پیش بینی کننیدگی قیرارداد روانیی در
میزان تعهد سازمانی کارکنان
برای سنجش نقش پیش بینیشنندگی قرارداد روانی در میازان
تعهد سازمانی شارشنان و با توجه به سط سنجش فاصالهای و
توزیع نرمال متغیرها از آزمون رگرسیون خطی سااده اساتفاده
میشنیم ،نتیجة آزمون در جدولهای  2تا  8آمده است.

جدول  .2خالصة وضعیت مدل رگرسیونی (فرضیة اصلی)

خطای معیار تخمین
3/3815

ضریب تعیین تعدیل شده
6/838

0

ضریب تعیین
6/830

ضریب همبستگی
6/305
1. Kolmogorov-Smirnov
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همچنین مقدار ضریب تعیین ( )6/830نشان میدهد شه 83/0
درصد از پراشنادگی مشااهدهشاده تعهاد ساازمانی ،باا متغیار
قرارداد روانی تبیین و توجیه میشود.

با توجه به جدول باال ،مقدار ضاریب همبساتگی ()6/305
نشان میدهد شه از روی متغیر قرارداد روانی باه میازان 30/5
درصد میتوان متغیر تعهد سازمانی شارشنان را پیشبینی شرد.

جدول  .9تحلیل واریانس (فرضیة اصلی)

رگرسیون
باقیمانده
شل

مجموا مجحورات
051/581
8836/628
9821/505

میانگین مجحورات
051/581
88/289

درجة آزادی
8
359
350

با توجه به جدول باال ،معنااداری آزماون تحلیال واریاانس
بهعنوان پیشفرض خطای باودن مادل رگرسایون شمتار از 9

معناداری
6/668

مقدارF

02/328

درصد ( )6/668است .بنابراین فرض خطی باودن مادل تثییاد
میشود.

جدول  .2ضرایب رگرسیون (فرضیه اصلی)

متغیر وابسته
تعهد سازمانی
مقدار ابت
قرارداد روانی

ضرایب استاندارد
بتا

ضرایب هیراستاندارد
خطای استاندارد
مقدارB
8/628
83/159
6/620
6/269

6/305

با توجه به خروجی باال ،معناداری آزماون تسااوی ضارایب
رگرسیون و مقدار ابت با مقدار صفر ،برای متغیر قرارداد روانی
شوچکتر از  9درصاد اسات ،بناابراین فارض تسااوی ضارایب
رگرسیون و مقدار ابت با صفر رد میشود و نیاازی باه خاارج
شردن متغیر از معادلة رگرسیون نیست .بهعباارتدیگار متغیار
قرارداد روانای بار تعهاد ساازمانی شارشناان تث یرگاحار اسات.
همچنین ،با توجه به ضارایب رگرسایون ،رابطاة  6/305میاان
متغیر قرارداد روانی و تعهد سازمانی شارشنان وجاود دارد .ایان
رابطه نسبتاا متوسخ و مثبت نشان مای دهاد شارشناانی شاه از
قرارداد روانی باالتری برخوردارند ،تعهد سازمانی باالتری دارند.

مقدارt

معناداری

83/086
1/158

6/668
6/668

بررسی نقش پیشبینیکننددگی هدر یدز از انداا
قرارداد روانی در میزان ابعاد مختلف تعهد سازمانی
کارکنان
برای سنجش نقش پیشبینیشنندگی هر یک از اناواا قارارداد
روانی در میزان ابعاد تعهد سازمانی شارشنان و با توجه به سط
سنجش فاصله ای و توزیع نرمال متغیرها از آزماون رگرسایون
خطی ساده استفاده میشنیم .نتیجة آزمون در جدولهای  9تا
 1آمده است.

جدول  .5خالصة وضعیت مدل رگرسیونی

متغیرهای
مستقل
تعادلی
رابطهای
تبادلی
تعادلی
رابطهای
تبادلی
تعادلی
رابطهای
تبادلی

متغیرهای
وابسته
تعهد عاطفی

تعهد مستمر

تعهد هنجاری

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

6/362
6/251
6/881
6/222
6/811
6/656
6/810
6/829
6/692

6/658
6/615
6/622
6/685
6/639
6/661
6/638
6/680
6/663
102

ضریب تعیین
تعدیل شده
6/615
6/611
6/685
6/681
6/633
6/660
6/695
6/683
6/668

خطای معیار تخمین
8/263
8/265
8/381
9/516
0/629
0/692
8/828
8/891
8/891
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تعهد هنجاری را پیش بینی شرد .همچنین مقدار ضریب تعیین
نشان میدهد شه بهترتیب  1/5 ،5/8و  2/2درصد از پراشندگی
مشاهدهشده تعهد عاطفی 3/9 ،8/5 ،و  6/1درصد از پراشندگی
مشاااهدهشااده تعهااد مسااتمر و  8/0 ،3/8و  6/3درصااد از
پراشندگی مشاهدهشده تعهد هنجااری ،باا متغیرهاای قارارداد
روانی تعادلی ،رابطهای و تبادلی تبیین و توجیه میشود.

با توجه به جدول باال ،موارد زیر نتیجه میشود:
مقاادار ضااریب همبسااتگی نشااان ماایدهااد شااه از روی
متغیرهای قرارداد روانی تعادلی ،رابطهای و تباادلی باه ترتیاب
به میازان 25/1 ،36/2و  88/1درصاد مایتاوان متغیار تعهاد
عاطفی ،به میزان  81/1 ،22/2و  5درصد ،میتوان متغیر تعهد
مستمر و به میزان  82/9 ،81/0و  9/2درصد مایتاوان متغیار

جدول  .1نتایج آزمون تحلیل واریانس

متغیرهای وابسته
مقدار F

تعهد عاطفی

معناداری
مقدار F
معناداری
مقدار F
معناداری

تعهد مستمر
تعهد هنجاری

با توجه به جدول باال شه بارازش مادل را از منظار آمااری
بررسی می شند ،معناداری آزماون تحلیال واریاانس باهعناوان
پیشفرض خطی بودن مدل رگرسیون برای تمامی متغیرهاای
مستقل باههیاراز متغیار قارارداد روانای تباادلی در رابطاه باا
متغیرهای تعهاد مساتمر و تعهاد هنجااری شمتار از 9درصاد

تعادلی

رابطهای

تبادلی

86/681
6/668
26/089
6/668
82/161
6/668

31/153
6/668
88/818
6/668
0/333
6/682

1/196
6/663
3/288
6/618
8/619
6/366

( )6/668است .بنابراین فرض وجود یک مادل خطای معناادار
برای تمامی متغیرها بههیراز متغیار قارارداد روانای تباادلی در
رابطااه بااا متغیرهااای تعهااد مسااتمر و تعهااد هنجاااری تثییااد
میشود.

جدول  .0-7ضرایب رگرسیون (نقش پیشبینیکنندگی هر یک ابعاد قرارداد روانی در میزان تعهد عاطفی)

ضرایب استاندارد

ضرایب هیراستاندارد

متغیر وابسته
تعهد عاطفی

مقدار B

خطای استاندارد

مقدار ابت
قرارداد روانی تعادلی
مقدار ابت
قرارداد روانی رابطهای
مقدار ابت
قرارداد روانی تبادلی

89/038
6/888
80/913
6/821
81/930
6/619

6/110
6/681
6/182
6/626
6/115
6/629

بتا
6/362
6/251
6/881

با توجه به خروجی باال ،معناداری آزماون تسااوی ضارایب
رگرسیون و مقدار ابت با مقدار صافر ،بارای تماامی متغیرهاا
شوچکتر از  9درصاد اسات ،بناابراین فارض تسااوی ضارایب
رگرسیون و مقدار ابت با صفر رد میشود و نیاازی باه خاارج
شردن متغیرهاا از معادلاة رگرسایون نیسات .باهعباارتدیگار
متغیرهای قرارداد روانی تعادلی ،رابطاهای و تباادلی بار تعهاد
عاطفی تث یر مثبت و معنادار دارند.
با توجه باه ضارایب رگرسایون ،باهترتیاب رابطاة ،6/362

مقدار t

معناداری

81/190
0/321
22/302
0/221
28/615
2/519

6/668
6/668
6/668
6/668
6/668
6/663

 6/251و  6/881میااان متغیرهااای قاارارداد رواناای تعااادلی،
رابطهای و تبادلی و تعهاد عااطفی شارشناان وجاود دارد .ایان
روابخ مثبت نشان مای دهاد ،شارشناانی شاه از قارارداد روانای
تعادلی ،رابطه ای و تبادلی باالتری برخوردارناد ،تعهاد عااطفی
باالتری دارند.
همچنین با توجه به ضرایب استاندارد بتاا ،در میاان اناواا
قرارداد روانی ،متغیر قرارداد روانای تعاادلی باا ضاریب 6/362
بیشترین نقش پیشبینیشنندگی تعهد عاطفی را داراست.
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جدول  .2 -7ضرایب رگرسیون (نقش پیشبینیکنندگی هر یک ابعاد قرارداد روانی در میزان تعهد مستمر)

متغیر وابسته
تعهد مستمر
مقدار ابت
قرارداد روانی تعادلی
مقدار ابت
قرارداد روانی رابطهای
مقدار ابت
قرارداد روانی تبادلی

ضرایب هیراستاندارد
خطای استاندارد
مقدار B
8/281
85/193
6/620
6/881
8/602
28/313
6/625
6/888
8/232
23/818
6/639
6/603

با توجه به خروجی باال ،معناداری آزماون تسااوی ضارایب
رگرسیون و مقدار ابت با مقدار صافر ،بارای تماامی متغیرهاا
بههیراز قرارداد روانی تبادلی ( )6/618شوچاکتار از  9درصاد
است ،بنابراین فرض تساوی ضرایب رگرسیون و مقدار ابت باا
صفر رد میشود و نیازی باه خاارج شاردن متغیرهاا از معادلاه
رگرسیون نیست .بهعبارتدیگر متغیرهای قرارداد روانی تعادلی
و رابطهای بر تعهد مستمر تاث یر مثبات و معناادار دارناد؛ اماا
متغیر قرارداد روانی تبادلی بر تعهد مستمر تث یر معنادار ندارد.

ضرایب استاندارد
بتا
6/222
6/811
6/656

مقدار t

معناداری

89/121
8/988
26/821
3/168
81/180
8/153

6/668
6/668
6/668
6/668
6/668
6/618

با توجه باه ضارایب رگرسایون ،باه ترتیاب رابطاة 6/222
و 6/811میان متغیرهای قارارداد روانای تعاادلی و رابطاهای و
تعهد مستمر شارشناان وجاود دارد .ایان رواباخ مثبات نشاان
میدهاد ،شارشناانی شاه از قارارداد روانای تعاادلی و رابطاهای
باالتری برخوردارند ،تعهد مستمر باالتری دارند.
همچنین با توجه به ضرایب استاندارد بتاا ،در میاان اناواا
قرارداد روانی ،متغیر قرارداد روانای تعاادلی باا ضاریب 6/222
بیشترین نقش پیشبینیشنندگی تعهد مستمر را داراست.

جدول  .9 -7ضرایب رگرسیون (نقش پیشبینیکنندگی هر یک ابعاد قرارداد روانی در میزان تعهد هنجاری)

متغیر وابسته
تعهد هنجاری
مقدار ابت
قرارداد روانی تعادلی
مقدار ابت
قرارداد روانی رابطهای
مقدار ابت
قرارداد روانی تبادلی

ضرایب هیراستاندارد
خطای استاندارد
مقدار B
6/195
80/898
6/681
6/603
6/132
81/306
6/626
6/698
6/181
81/258
6/628
6/629

با توجه به خروجی باال ،معناداری آزماون تسااوی ضارایب
رگرسیون و مقدار ابت با مقدار صافر ،بارای تماامی متغیرهاا
بههیراز قرارداد روانی تبادلی ( )6/366شوچاکتار از  9درصاد
است ،بنابراین فرض تساوی ضرایب رگرسیون و مقدار ابت باا
صفر رد میشود و نیازی باه خاارج شاردن متغیرهاا از معادلاة
رگرسیون نیست .بهعبارتدیگر متغیرهای قرارداد روانی تعادلی
و رابطهای بر تعهد هنجاری تث یر مثبات و معناادار دارناد؛ اماا
متغیر قرارداد روانی تبادلی بار تعهاد هنجااری تاث یر معناادار
ندارد.
با توجه باه ضارایب رگرسایون ،باه ترتیاب رابطاة 6/810
و 6/829میان متغیرهای قارارداد روانای تعاادلی و رابطاهای و
تعهد هنجاری شارشنان وجاود دارد .ایان رواباخ مثبات نشاان

ضرایب استاندارد
بتا
6/810
6/829
6/692

مقدار t

معناداری

81/166
3/909
23/168
2/980
28/061
8/631

6/668
6/668
6/668
6/682
6/668
6/366

میدهاد ،شارشناانی شاه از قارارداد روانای تعاادلی و رابطاهای
باالتری برخوردارند ،تعهد هنجاری بیشتری دارند.
همچنین با توجه به ضرایب استاندارد بتاا ،در میاان اناواا
قرارداد روانی ،متغیر قرارداد روانی تعاادلی ( )6/810بیشاترین
نقش پیشبینیشنندگی تعهد هنجاری را داراست.
درمجموا و با توجه به نتایج بهدساتآماده ،اناواا قارارداد
رواناای و بااهویااژه قاارارداد رواناای تعااادلی بیشااترین نقااش
پیشبینیشنندگی را بهترتیب در میازان تعهاد عااطفی ،تعهاد
مستمر و تعهد هنجاری دارند.

بحث و نتیجهگیری
قاارارداد رواناای فرصاات ششاا فرایناادها و محتااوای روابااخ
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سنجید .رابینسون 8و همکاران ( )8550در مطالعات خود بیاان
شردند قراردادهای روانی با عملکرد افراد ،رضایتمندی ،اعتمااد
و انگیزة باقی ماندن در سازمان ،در ارتباط است .شارشنانی شاه
امیدوارند عملکردشان مورد قبول شارفرمایاان قارار مایگیارد،
قراردادهای روانی از معانی مجزایی برخوردار خواهاد باود .اگار
شارشنان به نحو احسنت از قراردادهای روانای اساتفاده شنناد،
بازدهی آنها در سازمان و ا ربخشی شان نیاز افازایش خواهاد
یافت ].[88 ،83 ،82 ،88
زمانی شه شارفرما بر این باور است شارشنان نسبت به شغل
خود از تعهد سازمانی بااالیی برخوردارناد؛ آنهاا را بیشاتر در
رفتارهای شهروندی سودرسان به ساازمان ،مشاارشت خواهناد
داد؛ بااین حال ،زماانی شاه شارشناان بار ایان بااور باشاند شاه
شارفرمایان آنها بر تعهد بین خود با معاملاههاای شوتااهمادت
اقتصادی(قراردادهای تبادلی) بسیار توجه دارند؛ شمتر به نقش
عوامل خارجی توجه خواهناد داشات و تعهاد آنهاا پاایینتار
خواهد بود.
شویل شاپیرو ( )2662به بررسی قراردادهای روانی و تاث یر
آن بر تعهدات شاغلی افاراد و رواباخ باین شارمناد و شارفرماا
پرداخت .اهاداف ایان مطالعاه شماک باه درک توساعة تعهاد
سازمانی و بررسی روابخ بین تحقق قراردادهاای روانای ،تعهاد
سازمانی و عملکرد شغلی است ،نتاایج ماا ایان فارض را ابات
میشند شه تحقق قرارداد روانی باا تعهادات مثبات اسات و باا
نتایج ماا از تحقیاق همساویی دارد .همچناین تحقیاق مایاا و
بوستر )2689( 2نیز به بررسی تعهد سازمانی ،اجارای قارارداد
روان شناختی و عملکرد شغلی پرداخت .نتایج نشاان مایدهاد
اجرای تعهدات شارفرما در قرارداد روانشناختی تث یر مثبتی بر
تعهاادات سااازمانی دارد .همچنااین نقااض و نقااض قاارارداد
روانشناختی ،تث یر منفی بر تعهد سازمانی شارشنان دارد ،ایان
یافتااههااا ،نتااایج مطالعااات قبلاای؛ شاساار و بریناار )2688( 3و
سایموسی ،)2683( 8را نیاز تثییاد مایشناد .همچناین نتاایج
رودیگوستز و بوستر ( ،)2686تعهد فردی را شه پیوناد خاود را
با یک سازمان حفظ میشند ،مورد سؤال قرار میدهد و به ایان
نتیجه می رسد شه فرد ،چون گزینة بهتری نادارد باه ساازمان
متعهد میشود ][81 ،81 ،80 ،89؛ شه نتایج همساو باا نتاایج
تحقیق حاضر است.
تحقیق ژوو و همکاران ( ،)2688ا ر قارارداد روانشاناختی
شارشنان دانشکده بر تعهد سازمانی و رضایت شاغلی را بررسای

استخدامی را با تمرشاز بار تعهادات شاموبایش واضا فاراهم
میشنند ] .[86 ،5قرارداد روانای را مایتاوان باورهاای فاردی
دربارة تعهادات دوطرفاه باین فارد و طارف دیگاری همچاون
شارفرما ،تعری شارد .در ایان قراردادهاا ،تعهادات دوطرفاه از
اهمیت فراوانی برخوردار بوده و مایتواناد فعالیات هار یاک از
طاارفین را محاادود سااازد .مطالعااات گسااتردهای درزمینااة
قراردادهای روانی با تمرشز بر ارتباطاات اساتخدامی و شاغلی،
انجام شدهاناد؛ قراردادهاای روانای را مایتاوان از جنباههاای
مختلفی طبقهبنادی شارد .زماانی مایتاوان قارارداد روانای را
عملیاتی شرد شه طارفین ،ویژگایهاای آن را بارای تعمایم در
محایخهااای باازرگتاار ،ماادنظر داشااته باشااند ] .[88ساااخت
قراردادهای روانی باعث شناسایی درسات ویژگای مکاانیزم هاا
شده و از آن بهعنوان مبنایی برای مقایسة دستگاههاای قاانون
محااور و فاارد محااور ،اسااتفاده ماایشااود .بااا شمااک چنااین
قراردادهایی می توان نشان داد چگونه افراد ،رواباخ تعااممتی-
استخدامی را ارزیابی میشنند .این سیستمها به افازایش تعهاد
بااین شارمنااد و شارفرمااا شمااک ماایشنااد ] .[2اسااتفاده از
قراردادهای روانی برای بررسی رواباخ باین شارمناد و شارفرماا
نشان می دهند شه چنین روابخ تعاملی باه شادت بار مکاانیزم
های درون فردی ،اجتماعی و روانشناختی وابسته است.
این مقاله؛ به تعیین نقش پیشبینیشنندگی قرارداد روانای
در میزان تعهد سازمانی پرستاران ،می پردازد .بر اسااس نتاایج
بهدست آمده ،متغیر قرارداد روانی بر تعهاد ساازمانی شارشناان
تث یرگحار اسات .همچناین ،باا توجاه باه ضارایب رگرسایون،
رابطه ای میان متغیر قرارداد روانی و تعهاد ساازمانی شارشناان
وجود دارد .این رابطه نسبتاا متوسخ و مثبت نشان میدهد شاه
شارشنااانی شااه از قاارارداد رواناای باااالتری برخوردارنااد ،تعهااد
سازمانی بیشتری دارند .دو نوا نخست قرارداد روانی در رواباخ
استخدامی به وفور اساتفاده مای شاود .قراردادهاای مبادلاهای
اشاره به تبادالت شوتاهمدت سازمانی داشته گرچه قراردادهاای
رابطهای بیشتر بر توافقات بلندمدت بدون توجاه باه عملکارد-
پاااداشك شارشنااان تااث یر دارد؛ قراردادهااای رابطااهای در واقااع،
ارتباطاتی را بین عوامل اقتصادی  -اجتماعی برقرار مایشنناد.
قراردادهای تعادلی نیز ترشیبی از رابطة بلندمادت باا عملکارد
سازمانی هستند .این ساه ناوا قارارداد در بحاث اساتخدام ،از
اهمیت فراوانی برخوردارناد .باااین حاال توافقاات مبادلاهای از
وجود رابطه یا عدم رابطهای بین طرفین معامله خبر داده و باه
تعهدات طرفین توجه میشنند ].[8 ،3 ،2
مطالعات اندشی به بررسی تث یر انواا مختلا قراردادهاای
روانی بر تعهد شارشنان ،پرداختهاند .با بررسی عقایاد شارشناان
میتوان واشنش آنها نسبت به شغلی شاه در اختیاار دارناد را

1. Robinson
2. Maia, Bastos
3. Cassar & Briner
4. Simosi
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خدیجه اعراب شیبانی

 شااواهد اشتشااافی را باارای تحلیاال متغیاار،)2683( همکاااران
، رضاایت شاغلی و عملکارد،واسطه بین قرارداد روانشاناختی
 همچنین مطالعه تثیید میشند شه تعهد ساازمانی.ارائه میدهد
 از طرف دیگر یافتهها نشان.نقش مهمی در رضایت شغلی دارد
میدهد شه مکانیسم قرارداد روانشناختی بر تعهاد ساازمانی و
 شه ایان نتاایج نیاز،[26 ،85 ،0]رضایت شغلی تث یر میگحارد
.نتایج تحقیق را تثیید میشند

شرده و به این نتیجه رسید شه دو بعاد قارارداد روان شاناختی
(تعادلی و رابطه ای) با تعهد ساازمانی و رضاایت شاغلی رابطاة
 سااه بعااد تعهااد سااازمانی ارتباااط.مثباات معناااداری داشااتند
 از مادل رگرسایونی.معناداری مثبت با رضایت شاغلی داشات
مشخا شد شه تحمیال قارارداد روان شاناختی شارشناان باه
توسعه تعهد سازمانی افزوده اسات شاه باه نوباة خاود موجاب
افزایش رضایت شغلی شارشنان دانشکده مای شاود؛ شاه نتاایج
 همچناین یافتاههاای آلنیکاا و.تحقیق ماا را تثییاد مایشناد
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Organizational Commitment
Khadije Aerab Sheybani *
Assistant Professor, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran

Abstract
Objectives The Psychological contracts are defined as those beliefs
and opinions regarding commitment among employees and employers
being able to regulate the relationship among them. The main
objective of the present study is to investigate the predictive role of
psychological contract in nurse s' organizational commitment in
hospitals.
Materials & Methods This research is descriptive from type of
correlation. Data of the study were collected using psychological
contract Hui et al. (2004) and organizational commitment Alle and
Myier (1991) questionnaire. A sample of 400 nurses was selected
using random sampling method. Data analysis was performed using
SPSS-18 software as well as regression analysis.
Findings The Data analysis indicated that employees' psychological
commitment can be predicted up to 36.9% through psychological
contract variable. Moreover, determination coefficient indicated that
13.6% of dispersion observed in organizational commitment can be
explained by psychological contract variable.
Conclusion Using of psychological contract to search of relationship
between employment and employer shows that these relationships
depended to personal, social and psychocognitional mechanism.
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