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مقدمه 
باالترین هدف توسعه و مدیریت شهری بهبود کیفیت زندگی و خوشبختی شهروندان است؛ در ارتقای کیفیت زندگی
شهروندان متغیرهای گوناگونی نقش ایفا میکنند که در این میان نقش شهرداری برجستهتر خواهد بود؛ زیرا شهرداریها
با فراهمآوردن امکانات و خدمات زیربنایی در شهرها میتوانند چشماندازی زیبا و دلپذیر از محیط و منظر شهری را برای
ساکنان مجموعههای شهری فراهم آورند (سیدعلیپور و اسدی احمدآباد.)04 :2931 ،
شهرداریها ،بهعنوان کاملترین سازمانهای ارائهدهندة خدمات عمومی به شهروندان (بابایی و همکاران ،)2934 ،در
شرایط کنونی با تغییرات ،پیچیدگیها ،و تناقضات بسیار زیادی مواجهاند (اکرامی و همکاران )2939 ،که مدیریت آنان را
با چالشهای فراوان مواجه کرده است .در چنین سازمانهایی همچون همة سازمانهای ارائهدهندة خدمات ،نیروی
انسانی مهمترین سرمایة سازمان محسوب میشود و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوبتری داشته باشد ،احتمال موفقیت،
بقا ،و ارتقای سازمان بیشتر خواهد شد.
نگاهی به وظایف گستردهای که شهرداریها در خدمترسانی به شهروندان بهعهده دارند ،مواردی همچون حمل و
نقل عمومی درونشهری ،ایجاد و نگهداری عرصههای مختلف فضای سبز شهری ،احداث بازارچهها و تأمین سبد خانوار،
نظارت بر شهرسازی و عمران شهریف زیباسازی شهر ،رفت و روب معابر شهری ،ایجاد عرصههای فرهنگی ،ورزشی،
خدماتی و ( ...سپهوند و محودرضایی )2932 ،نشان از تنوع و پیچیدگی بسیار باالی این خدمات و به دنبال آن چالشهای
درخور توجه مدیریت چنین سازمانهایی دارد که تحت چنین شرایطی مدیریت اثربخش سرمایههای سازمان میتواند
بسیار حائز اهمیت باشد .در میان سرمایهای که مدیران سازمان در اختیار دارند ،بدون شک ،نیروی انسانی وفادار ،سازگار
با اهداف و ارزشهای سازمانی ،و عضوی که حاضر است فراتر از وظایف مقررش فعالیت کند ،میتواند عامل مهمی در
اثربخشی سازمان باشد و نقش قابل توجهی در مواجهه با چالشهایی که مدیران سازمانهای شهری با آن مواجهاند ایفا
نمایند .امروزه ،سازمانها در راستای پیشرفت و توسعه نیازمند کارکنانی هستند که بهمنظور بهتربودن و عملکرد برتر از
یکدیگر سبقت گیرند و همواره پیشرو باشند (کویج و همکاران .)1424 ،به همین منظور ،سازمانها به دنبال کارکنانی
هستند که فراتر از وظیفه و نقش تعیینشده در شرح شغلشان عمل کنند .پژوهشهای کنونی رفتارهای فراتر از نقش را با
عنوان رفتار شهروندی سازمانی مد نظر قرار دادهاند و غفلت از آنها را در ارزیابى عملکرد شغلى نمىپذیرند (افجه و
همکاران .)2930 ،رفتارهای شهروندی سازمانی به رفتارهای کاری کارکنان یک سازمان اشاره دارد ،نظیر یاریرسانی به
همکاران ،بیش از لزوم کارکردن ،کارکردن در روزهای غیرکاری ،عملکردن در امور شغلی باالتر از استانداردهایی که
سازمان معین کرده و تحمل کاستیها در محل کار یا شغل و درگیرشدن فعاالنه در فعالیتهای غیرشغلی و غیروظیفهای،
پشتکار توأم با شور و تالش فوقالعاده که برای تکمیل فعالیتهای کاری موفقیتآمیز ضروری است ،داوطلبشدن برای
انجامدادن فعالیتهای کاری که بهصورت رسمی بخشی از وظیفة کاری افراد نیست ،و پیروی از مقررات و رویههای
سازمانی (همتپناه و همکاران.)2934 ،
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی 1از جمله موضوعهای اساسی در حوزة رفتار سازمانی است که در خالل سالیان اخیر
توجه بسیاری از محققان را به سوی خود جلب کرده است (مک کینزی و همکاران .)1421 ،محققان بر این موضوع تأکید
دارند که رفتار شهروندی سازمانی ،بهعنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمانی ،تنها یک ویژگی شخصیتی و تابع فرد نیست
و نمیتوان صرفاً حالتهای روحی و روانی افراد را تعیینکنندة رفتار شهروندی سازمانی دانست .درواقع ،رفتار شهروندی
سازمانی یکی از عوامل ارزیابی شناختی از شغل و محیط کار بوده و مدیران قادرند این رفتار مطلوب را خلق کنند و تداوم
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بخشند (رضاییمنش و قربانی پاجی .)2931 ،بر این اساس ،شناسایی عوامل فردی و محیطی اثرگذار بر رفتار شهروندی
سازمانی اهمیت پیدا میکند .عوامل زیادی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارند .این پژوهش با بررسی ادبیات و پیشینة
تحقیق و کاستیهای آن بر سه متغیر تحقق قرارداد روانشناختی ،1حمایت سازمانی ادراکشده ،و درهمتنیدگی شغلی

2

تمرکز میکند.
3

بر مبنای نظریة تبادل اجتماعی  ،قرارداد روانشناختی بهعنوان یک درک نانوشته بین کارکنان و کارفرمایان تعریف
میشود .قرارداد روانشناختی در مقایسه با قراردادهای کتبی بین یک کارمند و یک کارفرما به انتظارات کلیدی نانوشته
مانند پرداخت عادالنه ،شرایط کاری خوب ،فرصتهای پیشرفت شغلی ،و غیره در ازای عملکرد خوب اشاره دارد .مطالعات
قبلی دربارة قرارداد روانشناختی عمدتاً بر نقض و پیامدهای آن در یک رابطة شغلی تمرکز داشتهاند (رایتون و یاالبیک،
 .)1420در حالی که تحقق این قرارداد و اثرهای آن بر واکنشهای نگرشی و رفتاری کارکنان کمتر مورد توجه قرار
گرفته است (رایتون و همکاران .)1421 ،منظور از این مفهوم درک باورها یا انتظارات کارکنان دربارة شانس برآوردهشدن
تعهدات سازمان است (احمد و ظفر .)1421 ،تحقیقات قبلی نشان میدهد تحقق قرارداد روانشناختی به تقویت هویت
سازمانی (زاگنشیک و همکاران ،)1420 ،درگیری شغلی (بال و همکاران ،)1429 ،تعهد (فونتنیا و همکاران،)1420 ،
رفتارهای کاری نوآورانه (چانگ و همکاران ،)1429 ،عملکرد کارکنان (کانوی و کویل-شاپیرو ،)1421 ،و کاهش قصد
ترک شغل (کالینز )1424 ،منجر میشود .این پژوهش نیز پیشنهاد میکند تحقق قرارداد روانشناختی اثر مثبتی در رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان دارد .درواقع ،این گونه استدالل میشود که با تحقق انتظارات کارکنان از کارفرما (محیط
کاری امن ،توجه ،افزایش دستمزد و دسترسی به فرضتهای پیشرفت شغلی مطابق وعدهها) ،نوعی احساس وظیفه جهت
جبران متقابل در کارکنان شکل گیرد و به توسعة بروز رفتارهای فرانقشی در کارکنان منجر میشود.
مبنای مفهوم تحقق قرارداد روانشناختی نظریة تبادل اجتماعی است که بهعنوان مکانیزم کلیدی ارتباطی تحقق
قرارداد روانشناختی با پاسخهای مثبت کارکنان از آن یاد میشود (کیازاد و همکاران)1421 ،؛ اما از آنجا که نتایج زیادی
در پی دارد ،این اعتقاد وجود دارد که سایر مبانی نظری همچون نظریة حمایت سازمانی میتواند در توضیح مکانیسم پایه
و چرایی خروجیهای مهم این متغیر کمک نماید .بر این اساس ،این پژوهش نظریة حمایت سازمانی را مطرح مینماید.
امروزه ،سازمانها به اهمیت منبع انسانی بهعنوان مهمترین منبع کسب مزیت رقابتی پی بردهاند .از این رو و در پاسخ به
موج رقابت بر سر منابع انسانی ،بر اجرا و بهبود برنامههای رفاهی و حمایت از کارکنان سرمایهگذاری میکنند و سعی
دارند تا حد ممکن تسهیالت و امکانات رفاهی مناسبی را برای کارکنان خود فراهم کنند .درک کلی کارکنان درمورد
میزان ارزشی که کارفرمایان برای ایجاد رفاه ،آسایش ،و امنیت شغلی آنها قائلاند حمایت سازمانی ادراکشده نامیده
میشود (زاگنشیک و همکاران .)1420 ،سازمانها دریافتهاند که از این سرمایهگذاری منتفع خواهند شد؛ زیرا کارکنانی که
احساس حمایت کنند متعهد و راضیاند ،کمتر غیبت میکنند و سازمان را بهسادگی ترک نمیکنند .نتایج پژوهشهای
تجربی نیز پیامدهای بهینة حمایت از کارکنان را تأیید کردهاند (رضاییمنش و قربانی پاجی .)2931 ،محققان بیان
میکنند قرارداد روانشناختی مرتبط با آن دسته از انتظارات کارکنان است که کارفرمایان بهطور شفاهی وعدة آن را
دادهاند .در حالی که درمورد حمایت سازمانی هیچ تعهد و وعدهای بهصورت کتبی یا شفاهی وجود ندارد و فقط درک
عمومی افراد نسبت به رفتارهای حمایتی سازمان است (کانوی و کویل -شاپیرو .)1421 ،محققان استدالل میکنند درک

1. Psychological Contract Fulfillment
2. Job Embeddedness
3. Social Exchange
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حمایت سازمانی در نتیجة تحقق قرارداد روانشناختی رخ میدهد و در نتیجه به خروجیهای رفتاری مهمی منتج میشود.
بر این اساس ،این پژوهش استدالل میکند که حمایت سازمانی ادراکشده در رابطة بین تحقق قرارداد روانشناختی و
رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی دارد.
درهمتنیدگی شغلی یکی از مباحث نوین در ادبیات مدیریت منابع انسانی است که بهمنظور ارائة یک دیدگاه جامعتر
درمورد روابط کارمند -کارفرما توسعه یافته است .درهمتنیدگی شغلی متشکل از نیروهای زمینهای و ادراکی است که
کارکنان را نسبت به همکاران ،موقعیت شغلی ،و موضوعات شغلی مقید و به نوعی محصور میکند .این نیروها محدودة
وسیعی از عوامل روانشناختی ،اجتماعی ،و مالی را دربر میگیرد و نهفقط در شغل ،بلکه خارج از محیط کاری کارکنان نیز
وجود دارد و همانند شبکه و محفظهای افراد را در سازمان احاطه میکند و از تمایل به ترک خدمت در افراد میکاهد .این
نیروها شامل عواملی چون خانواده ،دوستان ،همکاران ،وضعیت زناشویی ،مشارکت اجتماعی ،مراقبتهای بهداشتی ،و
دیگر مزایای اضافی شغل ،فرصت ارتقای شغلی و شرایط کار است (کروسلی و همکاران .)1444 ،درواقع ،براساس ادبیات
موجود ،نظریة درهمتنیدگی شغلی را میتوان تور یا شبکهای توصیف کرد که مدیران با اجرای ابعاد آن میتوانند افراد را
در سازمان نگه دارند (ژانگ و همکاران .)1421 ،جنبههای اصلی این نظریه را میتوان با توجه به میزان ارتباط کارکنان با
سایر افراد یا فعالیتها ،تناسب شغل ،یکپارچگی جنبههای زندگی شخصی و کاری افراد و سطح دشواری یا راحتی قطع
ارتباط با سازمان توصیف کرد .سه بُعد درهمتندیگی شغلی را با عناوین پیوندها ،تناسب ،و فداکردن نامگذاری کردهاند
(کاراتیپ .)1421 ،ادبیات تحقیق بیان میکند که هرچه درهمتنیدگی شغلی افراد بیشتر باشد بازده کاری و رفتارهای
مثبتتری خواهند داشت .براین اساس ،این پژوهش استدالل میکند هر چه درهمتنیدگی شغلی کارکنان بیشتر باشد،
حمایت سازمانی ادراک شده اثر مثبت بیشتری بر رفتار شهروندی سازمانی خواهد داشت.
با جمعبندی مباحث ارائهشده ،هدف اصلی از اجرای این پژوهش شناسایی و بررسی نقش متغیرهای مهم اثرگذار بر
رفتار شهروندی کارکنان سازمانهای ارائهدهندة خدمات عمومی شهری است .بر این اساس ،این پژوهش بر مبنای نظریة
تبادل اجتماعی بر نقش تحقق قرارداد روانشناختی ،حمایت سازمانی ادراکشده ،و درهمتنیدگی شغلی در ارتقای رفتار
شهروندی سازمانی تمرکز کرده است و تالش مینماید در قالب یک مدل مفهومی به بررسی روابط بین این متغیرها
بپردازد .این پژوهش را هم از منظر تئوریک هم از منظر کاربردی میتوان واجد نوآوریهای الزم دانست .از لحاظ
تئوریک ،روابط بین متغیرهای تحقیق در تحقیقات قبلی کمتر مورد توجه بوده است و مطالعات صورتگرفته درمورد
قرارداد روانشناختی نیز عمدتاً بر نقض و پیامدهای آن در یک رابطة شغلی تمرکز داشتهاند (رایتون و یاالبیک.)1420 ،
در حالی که تحقق این قرارداد و اثرهای آن بر واکنشهای نگرشی و رفتاری کارکنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است
(رایتون و همکاران .)1421 ،از دیدگاه کاربردی نیز این مقاله میتواند کارکردهای اجرایی و مدیریتی قابل توجهی داشته
باشد؛ زیرا نمونة مطالعاتی این پژوهش کارکنان شهرداری منطقة  1شهر تهران است .شهرداری یک نهاد عمومی
غیردولتی است که خدمات عمومى گستردهای به شهروندان ارائه مىکند .کارکنان عامل حیاتی در شهرداریها بهعنوان
یک سازمان خدماتیاند؛ از این رو ،مجموعة خاصی از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری (رفتار شهروندی سازمانی) کارکنان
میتواند تأثیر قابل توجهی در ادراک مردم از کیفیت خدمات داشته باشد .درواقع ،میتوان گفت عملکرد سازمانهایی چون
شهرداری تا حد زیادی تحت تأثیر عملکرد شغلی کارکنان آن قرار دارد (میرسپاسی و همکاران .)2913 ،بررسیها نشان
میدهد در سالهای گذشته ،با تغییر شهردارهای تهران ،مدیران ارشد شهرداری نیز بهطور مکرر تغییر کردهاند .تغییر
مدیران ارشد نیز موجب تغییر جایگاه شغلی کارکنان شده است .عدم پایبندی مدیران نسبت به مسیر شغلی کارکنان و
روند پیشرفت آنان در سازمان موجبات نارضایتی کارکنان را فراهم میکند و تحقق قرارداد روانشناختی را متأثر میسازد.
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بنابراین ،با توجه به جایگاه مهم شهرداری در ارائة خدمات به شهروندان و فراهمکردن رفاه آنان و همچنین نقش مهمی
که کارکنان نهادهای خدماتی همچون شهرداری در ارائة تصویر مطلوب از سازمان خود در جامعه و خدمترسانی به مردم
دارند ،بازنگری و بررسی مفهوم تحقق قرارداد روانشناختی در این سازمان و بررسی اثرهای آن چالش اصلی این پژوهش
است.

مبﺎنینظﺮي 
رﻓتﺎرﺷهﺮونديسﺎزمﺎنی 

بیش از بیست سال است که رفتار شهروندی سازمانی جایگاه بسیار مهمی در ادبیات حوزة تئوری سازمانی در اختیار
گرفته است (اورگان .)1421 ،تحقیق در زمینة رفتار شهروندی سازمانی بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا مدیران آن را بسیار
سودمند میدانند و افرادی را که درگیر رفتار شهروندی سازمانیاند بهعنوان یک سرمایه میبینند (افسر و بدیر.)1421 ،
رفتار شهروندی سازمانی به رفتارهای فردی و داوطلبانهای گفته میشود که سبب بهبود عملکرد سازمان میشود
(هال و همکاران .)1443 ،در راستای این رفتارها ،فرد در جستوجوی کسب سود از سازمان نیست ،بلکه ایثار میکند و
ازخودگذشتگی شغلی دارد و برای ارتقای بهرهوری سازمان کل توان خود را بهکار میگیرد .رفتار شهروند سازمانی
وضعیت مطلوبی است که از یک طرف منابع موجود و در دسترس را افزایش میدهد و ،از سوی دیگر ،باعث کاهش نیاز
به شیوههای نظارت رسمی و روشهای پُرهزینه میشود (برت بکتون و همکاران .)1441 ،عناصر کلیدی رفتار شهروندی
سازمانی عبارتاند از .2 :رفتاری است گستردهتر از آنچه توسط سازمانها تصور میشود؛  .1اختیاری است؛  .9از سوی
ساختار رسمی سازمان ،مستقیماً اجرتی برای آن درنظر گرفته نمیشود؛  .0ضرورتی جهت بهبود عملکرد سازمان است
(پراجوگو و مک درموت .)1422 ،از نظر سلطانی ( ،)2932از جمله شاخصهای عملیشدن رفتار شهروندی عبارتاند از:
شرکت مستمر در فعالیتهای خیرخواهانه ،متأثرشدن از رنجش و گرفتاریهای انسانهای دیگر ،ایمان قوی و بیشترین
تالش را در کار داشتن.
زمانی که رفتارهای شهروندی سازمانی در یک سازمان توسعه و ترویج مییابد بهنظر میرسد آن سازمان مکان
جذابتری برای کار باشد و سازمانها را در زمینة استخدام ،آموزش ،و حفظ بهترین افراد و همچنین کاهش نرخ ترک
شغل و بهبود عملکرد شغلی کارکنان توانمند میسازد (کویز .)1442 ،در زمینة عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی
مطالعات زیادی در سالهای گذشته انجام گرفته است و تأثیر مجموعهای از عوامل سازمانی (رفتار سرپرست ،رهبری
تحولگرا و تبادل رهبر -عضو ،فرهنگ و جو سازمانی ،حمایت از نوآوری ،استقالل شغلی ،وابستگی متقابل وظیفه و
هدف) و عوامل فردی (ویژگیهای شخصی ،سبک حل مسئله ،خودکارآمدی ،گرایش به نوآوری) بر رفتار شهروندی
سازمانی مطالعه شده است .در این پژوهش نیز تالش میشود در قالب یک مدل مفهومی (شکل  )2به بررسی تأثیر
تحقق قرارداد روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی حمایت سازمانی ادراکشده و نقش
تعدیلگر درهمتنیدگی شغلی پرداخته شود.
قﺮاردادروانﺷنﺎختی 


قرارداد روانشناختی به انتظار دوطرفة کارمند و کارفرما در ارتباط با واژهها و شرایط روابط استخدام وابسته است که عمدتاً
در تحقیقات قرارداد از نقطهنظر کارمند تعریف شده است .کالیدون و بیردول ( )1444این پدیده را باورهای معطوف به
روابط تبادلی میان افراد و سازمان (کارفرما) معرفی نمودهاند و بر آناند که مبنای روابط تبادلی مورد اشاره مقابله به مثل
میان افراد و کارفرمایان بر پایة تعهدات و انتظارات طرفین از یکدیگر است .قرارداد روانشناختی ،بهدلیل ماهیت ادراکی و
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ذهنی خود ،مبتنی بر باورهای افراد در باب قواعد و توافق نانوشته ،میان آنها و سازمانها (کارفرمایان) شکل میگیرد.
کارکنان زمانی که دریابند سازمانشان قرارداد روانشناختی را اجرا کردهاند ،آنگاه وابستگی و تعهد بیشتری نسبت به
سازمان پیدا خواهند کرد و رفتارهای شهروندی بیشتری از خود نشان خواهند داد .اما اگر کارکنان احساس کنند نقض
قرارداد روانی وجود دارد ،آنگاه از بروز رفتارهای شهروندی جلوگیری خواهند کرد .کارکنان هنگام مواجهه با نقض قرارداد
روانشناختی در صدد جبران عدم تعادل بهوجودآمده در روابط خود با سازمان برخواهند آمد و این کار را از طریق کاهش
رفتارهای شهروندی انجام میدهند (جفری .)1421 ،رستو برگ و همکاران در سال  1441بر آناند نقض قرارداد روانی به
عدم تمایل کارکنان برای بروز رفتارهای شهروندی منجر خواهد شد .براساس این واقعیت که رفتار شهروندی سازمانی
بهعنوان شکلی از مبادلة اجتماعی بین فرد و سازمان است ،میتوان گفت زمانی کارکنان رفتار شهروندی خواهند داشت
که سازمان مشوقهای الزم برای اجرای وظایف افراد را فراهم کند (چن و کائو .)1421 ،به عبارت دیگر ،تئوری مبادلة
اجتماعی بیان میکند که کارکنان براساس ادراک خود از اینکه روابط استخدامی مبتنی بر مبادلة اجتماعی منصفانه است
درگیر رفتارهای شهروندی میشوند .بنابراین ،اجرای قرارداد روانشناختی کارکنان را قادر میکند تا ارزش عضوی از یک
سازمان بودن را درونی کنند .اجرای قرارداد روانشناختی کارکنان را از طریق درونیسازی نقش شهروند خوب به سازمان
متصل میکند و در نتیجه کارکنان بیشتر درگیر بروز رفتار شهروندی سازمانی خواهند شد (شی و لین .)1420 ،محققان
بیان میکنند در یک رابطة کارمند -کارفرما قرارداد روانشناختی هم جنبههای اجتماعی -عاطفی هم جنبههای ابزاری را
دربر گرفته که میتواند تأثیر زیادی در مواردی چون رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد (افسر و بدیر .)1421 ،براساس
موارد بیانشده ،فرضیة اول این تحقیق عبارت است از:
اول:تحقققﺮاردادروانﺷنﺎختیبﺮرﻓتﺎرﺷهﺮونديکﺎرکنﺎنسﺎزمﺎنتأثﯿﺮدارد .

ﻓﺮضﯿة
حﻤﺎیتسﺎزمﺎنیادراکﺷده 


حمایت سازمانی ادراکشده به اعتقاد کارکنان در رابطه با میزانی که سازمان برای مشارکت و سالمت روان آنها ارزش
قائل است اشاره دارد (راکستول و همکاران .)1414 ،این حمایت سازمانی ادراکشده متأثر از سیاستهایی است که
سالمتی و شادابی ،احساس موفقیت ،حس مشارکت مثبت و دستیابی به اهداف سازمان را ترویج میدهد .در دنیای
امروز شرکتها منابع قابل توجهی روی حمایت سازمانی ادراکشده سرمایهگذاری میکنند .کارکنان فداکاری و تالش
خود را برای منفعتهای مالی ارضای نیازهای احساسی -اجتماعی مثل اعتبار و غیره تبادل میکنند (دکانیک.)1424 ،
پژوهشگران حمایت سازمانی ادراکشده را نمود عملیاتی تئوری مبادلة اجتماعی میدانند؛ درحقیقت ،مبادلة اجتماعی
هستة فرایند روانشناختی نهفته در حمایت سازمانی ادراکشده است (چو و تریدوی .)1422 ،براساس رویکرد مبادلة
اجتماعی ،حمایت سازمانی ادراکشده شرایط افزایش بهرهوری ،عملکرد ،کمک به همکاران ،پیشرفت سازمان ،تعهد
سازمانی ،و رفتار شهروندی سازمانی را فراهم میکند (افجه و همکاران.)2930 ،
نظریة حمایت سازمانی استدالل میکند که کارکنان بهشدت رفتارهای کارفرمایان خود را زیرنظر دارند تا درک کنند
که سازمان تا چه حد برای تالش آنها ارزش قائل است و از آنها حمایت و مراقبت میکند .نکتة اصلی این استدالل
این است که کارکنان مدیران خود را نمایندة سازمان درنظر میگیرند و صرفاً بهعنوان یک فرد به رفتارهای وی توجه
ندارند .بنابراین ،رفتار مطلوب یا نامطلوب آنها بازتابی از سیاستهای سازمان است (زاگنچیک و همکاران .)1420 ،در
همین راستا ،محققان استدالل میکنند که کارکنان روابط اجتماعی خود با سازمانهایشان را بهصورت فردی برقرار
میکنند که به موجب آن سازمانها در عوض تعهد و عملکرد آنها مزایای اجتماعی -عاطفی و ابزاری به آنان ارائه
میکنند .نظریة تبادل اجتماعی در روابط بین کارمند و کارفرما و قرارداد روانشناختی بیشتر بر مزایای ابزاری تمرکز دارد؛
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اما نظریة حمایت سازمانی مزایای اجتماعی -عاطفی در این رابطه یعنی مراقبت ،احترام ،تحسین ،و غیره را نیز کامالً
پوشش میدهد .بر این اساس ،فرضیة دوم این تحقیق عبارت است از:
ﺷنﺎختیبﺮحﻤﺎیتسﺎزمﺎنیادراکﺷدهازسويکﺎرکنﺎنتأثﯿﺮدارد .


دوم:تحقققﺮاردادروان
ﻓﺮضﯿة

قرارداد روانشناختی مجموعهای از باورها و انتظارات است که در چرخههای ذهنی افراد بهصورت فعال ،روزآمد ،و مداوم
مانند مالک یا معیار ارزیابی عمل میکند .به این دلیل که این انتظارات دائم میتوانند در صحنة ذهن افراد حاضر باشند و
براساس هر تصمیم و عملی که توسط مدیران یا بهطور کلی سازمان گرفته میشود برآوردهشدن یا نشدن انتظارات مبتنی
بر قرارداد روانی تبادلی و ارتباطی را به فرد هشدار بدهند (مهداد و همکاران .)214 :2931 ،کارکنان وقتی میبینند
سازمان به آنها اهمیت میدهد و به قولهایی که داده است وفادار میماند و در راستای آن قولها تالش میکند،
حمایت سازمان را درک خواهند کرد .تحقق قرارداد روانشناختی درک ،عقاید ،و انتظارات کارکنان نسبت به سازمان خود
را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین ،میتواند حمایت سازمانی ادراکشده را تقویت کند (چو و همکاران .)1423 ،تحقق
انتظارات کلیدی مانند محیط کاری امن ،پرداخت دستمزد عادالنه ،و فرصتهای توسعة شغلی مطابق با تعهدات سازمان
موجب میشود که کارکنان حمایت سازمان از کارکنان خود را باور کنند .این امر درنهایت به اجرای قراردادهای روانی بین
کارفرماها و کارکنان منجر میشود که میتواند اثرهای مثبتی در عملکرد ،رضایت شغلی ،بهرهوری ،افزایش رفتار
شهروندی سازمانی ،کاهش غیبت ،افزایش مقاومت کارکنان در برابر استرس آنها ،و درنتیجه کاهش فرسودگی آنان،
مشارکت بیشتر کارکنان در سازمان و غیره برای سازمان و کارکنان داشته باشد (زندی .)2932 ،بنابراین ،حمایت سازمانی
ادراکشده ،عالوه بر تأثیرگذاری مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ،میتواند در رابطة بین تحقق قرارداد
روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی نیز نقش میانجی داشته باشد .فرضیة سوم و چهارم این تحقیق براساس موارد
بیانشده عبارتاند از:
سوم:حﻤﺎیتسﺎزمﺎنیادراکﺷدةکﺎرکنﺎنبﺮرﻓتﺎرﺷهﺮونديسﺎزمﺎنیآنﺎنتأثﯿﺮدارد .

ﻓﺮضﯿة
ﻓﺮضﯿة چهﺎرم :حﻤﺎیت سﺎزمﺎنی ادراکﺷدة کﺎرکنﺎن در رابطة بﯿن تحقق قﺮارداد روانﺷنﺎختی و رﻓتﺎر
ﺷهﺮونديسﺎزمﺎنیاثﺮمﯿﺎنجیدارد .
درﻫمتنﯿدگیﺷﻐلی 


درهمتنیدگی شغلی یکی از مباحث نوین در ادبیات مدیریت منابع انسانی است که بهمنظور ارائة یک دیدگاه جامعتر درمورد
روابط کارمند -کارفرما توسعه یافته است .درهمتنیدگی شغلی بهعنوان مجموعهای وسیع از عوامل روانشناختی،
اجتماعی ،و مالی تعریف شده که بر ماندن و حفظ کارمند تأثیر میگذارد (یائو و همکاران1440 ،؛ به نقل از صحت و
سجادیان .)2934 ،این تأثیرات در شغل همچنین در محیط کاری خارجی کارمند وجود دارند و معموالً شبیه رشتههایی
هستند که فرد در آنها درگیر میشود .افرادی که تعداد بیشتری از این رشتهها دارند بیشتر در آنها گرفتار میشوند و با
دشواری بیشتری هم حاضر به ترک شغل خود میشوند (ژانگ و همکاران .)1421 ،بیکر و همکاران (1441؛ به نقل از
بادپا )2930 ،دریافتند که افراد درهمتنیده افرادی سختکوشاند که شادمانه جذب کارشان میشوند و بهطور کامل درگیر
وظایفشان میگردند .برای آنها کار لذتبخش است و از آنجا که از وظایفشان لذت میبرند ،خود را ابزار و وسیلة آن کار
نمیدانند .بنابراین ،همة مساعی خود را برای اجرای کار بهکار میبندند .درهمتنیدگی شغلی متشکل از نیروهای زمینهای
و ادراکی است که کارکنان را نسبت به همکاران ،موقعیت شغلی ،و موضوعات شغلی مقید و به نوعی محصور میسازد.
این نیروها محدودة وسیعی از عوامل روانشناختی ،اجتماعی ،و مالی را دربر میگیرد و نهفقط در شغل ،بلکه خارج از
محیط کاری کارکنان نیز وجود دارد و همانند شبکه و محفظهای افراد را در سازمان احاطه میکند و از تمایل به ترک
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خدمت در افراد میکاهد .این نیروها شامل عواملی چون خانواده ،دوستان ،همکاران ،وضعیت زناشویی ،مشارکت اجتماعی،
مراقبتهای بهداشتی و دیگر مزایای اضافی شغل ،فرصت ارتقای شغلی ،و شرایط کار است (کروسلی .)1444 ،درواقع،
براساس ادبیات موجود ،نظریة درهمتنیدگی شغلی را میتوان تور یا شبکهای توصیف کرد که مدیران با اجرای ابعاد آن
میتوانند افراد را در سازمان نگه دارند (ژانگ و همکاران .)1421 ،ادبیات تحقیق بیان میکند که هرچه درهمتنیدگی
شغلی افراد بیشتر باشد بازده کاری و رفتارهای مثبتتری خواهند داشت .بر این اساس ،میتوان استدالل کرد که هر چه
درهمتنیدگی شغلی کارکنان بیشتر باشد ،حمایت سازمانی ادراکشده اثر مثبت بیشتری در رفتار شهروندی سازمانی خواهد
داشت .در نتیجه فرضیة پنجم این تحقیق را اینگونه بیان نمودیم:
ﻓﺮضﯿة پنجم :درﻫمتنﯿدگی ﺷﻐلی در رابطة بﯿن حﻤﺎیت سﺎزمﺎنی ادراکﺷده از سوي کﺎرکنﺎن و رﻓتﺎر
ﺷهﺮونديسﺎزمﺎنیاثﺮتعدیلگﺮدارد .

بر اساس فرضیههای توسعهیافته ،مدل مفهومی تحقیق به شکل نمودار  2است .همانگونهکه مالحظه میشود ،در مدل
پیشنهادی تحقق قرارداد روانشناحتی هم بهصورت مستقیم هم از طریق متغیر میانجی حمایت سازمانی ادراکشده رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد .عالوه بر این ،تأثیر حمایت سازمانی ادراکشده بر رفتار شهروندی
سازمانی نیز هم بهشکل رابطة مستقیم هم بر مبنای نقش متغیر تعدیلکنندة درهمتنیدگی شغلی در مدل مفهومی تحقیق
مورد توجه قرار گرفته است.

H5
H4

H2

رﻓتﺎرﺷهﺮونديسﺎزمﺎنی
H3

H1

نﻤودار.9مدلتحقﯿق(بﺮگﺮﻓتهازاﻓسﺮوبدیﺮ()5196واحﻤدوظفﺮ( ))5191

روشپژوﻫﺶ 
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة جمعآوری اطالعات توصیفی -پیمایشی است .جامعة آماری تحقیق
شامل کارکنان شهرداری منطقة  1تهران است که تعداد آنها  2144نفر است .براساس جدول کرجسی و مورگان ،تعداد
نمونه  132نفر تعیین شد .بهمنظور نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی ساده بهره گرفته شد.
ابزار اصلی گردآوری دادهها در این تحقیق پرسشنامه بوده است .برای اندازهگیری متغیر تحقق قرارداد روانشناختی
از پرسشنامة رابینسون ( )2331و بهمنظور اندازهگیری حمایت سازمانی ادراکشده ،رفتار شهروندی سازمانی ،و
درهمتنیدگی شغلی نیز از پرسشنامة افسر و بدیر ( )1421استفاده شد .برای سنجش پایایی و بهمنظور برآورد همسانی
درونی بین سؤالها و مؤلفهها ،از روش محاسبة ضریب آلفای کرونباخ در یک پیشتست 2استفاده شد .اعداد بهدستآمده
برای تحقق قرارداد روانشناختی 4/41؛ حمایت سازمانی ادراکشده 4/44؛ رفتار شهروندی سازمانی  ،4/49و

1. Pre-test
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درهمتنیدگی شغلی  4/41بهدست آمد که همگی باالتر از  4/4محاسبه شده و این نشاندهندة پایایی قابل قبول ابزار
سنجش این تحقیق بود .همچنین ،در این پژوهش از روش مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل
برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است .برای بررسی اثر میانجی در مدل پژوهش نیز از آزمون سوبل بهره
گرفته شد.

دهﻫﺎ 
تجزیهوتحلﯿلدا 
اطالعﺎتﺟﻤعﯿتﺷنﺎختی 

جدول  2اطالعات جمعیتشناختی نمونه را نشان میدهد.
ﺷنﺎختیپﺎسخگویﺎن 


اطالعﺎتﺟﻤعﯿت
ﺟدول.9
ابعﺎد 

درصدﻓﺮاوانی 

متﻐﯿﺮ 

مرد

11/3

زن

94/2

 14تا  94سال

22

 92تا  04سال

01/4

 02تا  14سال

90/0

بیش از  14سال

4/3

دیپلم و کمتر از آن

3/9

فوق دیپلم

21/2

لیسانس

01/0

فوق لیسانس

14/2

دکتری و باالتر

1/2

 2تا  24سال

92/9

 22تا  14سال

01/0

بیش از  14سال

19/0

جنسیت

سن

تحصیالت

سابقة کاری

یﺎﻓتهﻫﺎيتوصﯿفی

جدول  1میانگین ،انحراف معیار ،و واریانس متغیرهای تحقیق را نشان میدهد.
ﺟدول.5آمﺎرتوصﯿفیمتﻐﯿﺮﻫﺎيتحقﯿق
کشﯿدگی 

چولگی 

واریﺎنس 

انحﺮافمعﯿﺎر 

مﯿﺎنگﯿن 

کد 

متﻐﯿﺮﻫﺎ 

4/491

-4/910

4/112

4/401

9/99

PCF

تحقق قرارداد روانشناختی

-4/011

-4/141

4/411

4/114

9/22

POS

حمایت سازمانی ادراکشده

4/911

-4/011

4/911

4/142

9/44

OCB

رفتار شهروندی سازمانی

-4/933

-4/931

4/444

4/112

9/12

JE

درهمتنیدگی شغلی

یﺎﻓتهﻫﺎياستنبﺎطی

آزمونﻓﺮضﯿهﻫﺎ 


در این تحقیق با استفاده از نرمافزار لیزرل ،مدل ساختاری و آزمایش فرضیههای مربوط با بررسی ضرایب مسیر ،معناداری
آماری ،و برازش کلی مدل انجام شده است .جهت تأیید فرضیهها با توجه به مقادیر ضریب مسیر و  tقضاوت خواهد شد؛
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بدینصورت که در سه سطح معناداری  34درصد 31 ،درصد ،و  33درصد برای آمارة  tبهترتیب حداقل مقادیر ،2/10
 ،2/31و  1/11مورد بررسی و توجه خواهد گرفت.
همانطورکه در جدول  9مشاهده میشود ،بهطور کلی براساس شاخصهای مورد بررسی ،برازش مدل پذیرفتنی
است.
ﺟدول.9بﺮازشمدلمفهومیتحقﯿق
مقداراستﺎندارد 

دستآمده 


مقداربه

ﺷﺎخص 

کمتر از 9

1/19

χ2/df

کمتر از 4/41

4/443

RMSEA

کمتر از 4/43

4/441

SRMR

بیشتر از 4/3

4/34

CFI

بیشتر از 4/3

4/31

NFI

بیشتر از 4/3

4/34

NNFI

بیشتر از 4/3

4/34

IFI

فرضیة اول پیشبینی مینمود که تحقق قرارداد روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارد .ضریب مسیر
بهدستآمده نشان میدهد تحقق قرارداد روانشناختی به میزان  4/99بر رفتار شهروندی سازمانی اثر دارد .این بدین
معناست که تحقق قرارداد روانشناختی  99درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را تبیین مینماید .از آنجا که مقدار
t

برای این رابطه  0/49است ،این رابطه در سطح اطمینان  33درصد معنادار است و فرضیة اول تحقیق تأیید میشود.

فرضیة دوم پیشبینی مینمود که تحقق قرارداد روانشناختی بر حمایت سازمانی ادراکشده تأثیر دارد .ضریب مسیر
بهدستآمده نشان میدهد تحقق قرارداد روانشناختی به میزان  4/14بر حمایت سازمانی ادراکشده اثر دارد .این بدین
معناست که تحقق قرارداد روانشناختی  14درصد از تغییرات حمایت سازمانی ادراکشده را تبیین مینماید .از آنجا که
مقدار  tبرای این رابطه  4/33است ،این رابطه در سطح اطمینان  33درصد معنادار است و فرضیة دوم تحقیق تأیید
میشود .فرضیة سوم پیشبینی مینمود که حمایت سازمانی ادراکشده بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارد .ضریب
مسیر بهدستآمده نشان میدهد حمایت سازمانی ادراکشده  4/11بر رفتار شهروندی سازمانی اثر دارد .این بدین معناست
که حمایت سازمانی ادراکشده  11درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را تبیین مینماید .از آنجا که مقدار  tبرای
این رابطه  9/40است ،این رابطه در سطح اطمینان  33درصد معنادار است و فرضیة سوم تحقیق تأیید میشود .
فرضیة چهارم پیشبینی مینمود که حمایت سازمانی ادراکشده در رابطه بین تحقق قرارداد روانشناختی و رفتار
شهروندی سازمانی اثر میانجی دارد .مطابق توضیحات پیشین ،از نتایج آزمون سوبل و براساس آمارة  zبرای بررسی این
فرضیه به شرح زیر استفاده شد.

در این رابطه:
 :aضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی برابر 4/14
 :bضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته برابر 4/11
 :Saخطای استاندارد مسیر متغیر مستقل و میانجی برابر 4/419
 :Sbخطای استاندارد مسیر متغیر میانجی و وابسته برابر 4/411
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بر این اساس ،آمارة  9/991 ،zبا سطح معناداری  4/444نشان میدهد که فرضیة چهارم در سطح اطمینان  33درصد
تأیید میشود.
برای بررسی نقش تعدیلگری درهمتنیدگی شغلی در رابطة بین حمایت سازمانی ادراکشده و رفتار شهروندی
سازمانی مطابق با فرضیة  ،1از آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی استفاده شد.
رگرسیون سلسلهمراتبی یکی از مناسبترین رویکردها برای آزمایش اثر تعدیلگری است که در تعداد زیادی از
مطالعات پیشین استفاده شده است .از آنجا که متغیر تعدیلگر و متغیر مستقل هر دو پیوستهاند ،مطابق روش توصیهشده
توسط آیکن و همکاران ( ،)2332نخست نمرة انحرافی آنها محاسبه میشود یا به عبارت دیگر مرکزی میشوند .این کار
برای افزایش قابلیت تفسیرپذیری اثرهای متقابل و کاهش همخطی انجام میشود .بر اساس این روش ،در مدل اول
متغیر وابسته و متغیرهای مستقل و تعدیلگر وارد معادلة رگرسیون میشوند .در مدل دوم نیز مضروب متغیر مستقل و
متغیر تعدیلگر وارد معادلة رگرسیون میشوند .معناداری متغیر مضروب در مدل دوم اثر تعدیگر را تأیید میکند.
همانطورکه در جدول  0مشاهده میشود ،مقدار آمارة دوربین واتسون  2/111بوده .بنابراین ،اجزای خطا در این مدل
همبستگی معناداری با همدیگر ندارند.
مدلرگﺮسﯿونسلسلهمﺮاتبی 

ﺟدول.4خالصة
مدل 
2

دوربﯿن
واتسون 
2/111

1

ضﺮیب

خطﺎيمعﯿﺎربﺮآورد 

ضﺮیبتعﯿﯿنتعدیلﺷده 


ضﺮیبتعﯿﯿن 

4/11411

4/211

4/211

4/024

4/19110

4/144

4/141

4/011

ﻫﻤبستگی 

مشاهده میشود که با درنظرگرفتن متغیر رفتار شهروندی سازمانی بهعنوان متغیر وابسته زمانی که متغیر مستقل و
تعدیلگر وارد مدل اول میشود ،ضریب تعیین  4/211است .و در مدل دوم با اضافهشدن مضروب متغیر تعدیلگر و متغیر
مستقل ضریب تعیین به  4/141میرسد که نشان از اثرگذاری قابل توجه متغیر تعدیلگر دارد .همچنین ،همانطورکه
جدول  0نشان میدهد ،هر دو مدل با توجه به آمارة  Fمعنادارند .با بررسی جدول  1مشاهده میشود ضریب رگرسیون
برای اثر تقابلی متغیر مستقل و تعدیلگر برابر  4/149و مقدار  tبرابر  9/149است .بر این اساس ،فرضیة پنجم در سطح
اطمینان  33درصد تأیید میشود .شاخص تورم واریانس نیز در همة موارد در سطح مناسب است که نشان میدهد بین
متغیرهای مستقل همخطی شدیدی وجود ندارد و مدل رگرسیونی دارای اعتبار باالیی است.
تنﯿدگیﺷﻐلیدررابطهبﯿنحﻤﺎیتسﺎزمﺎنیادراکﺷده

ﺷﺎخصﻫﺎيآمﺎريوضﺮایبمﺮبوطبهنقﺶتعدیلکنندةدرﻫم

ﺟدول.2
ورﻓتﺎرﺷهﺮونديسﺎزمﺎنی 

ﺷﺎخصتورم
واریﺎنس( )vif

 sig

t

ضﺮیب
استﺎنداردبتﺎ 

متﻐﯿﺮﻫﺎ 

2/911

4/410

1/110

4/201

درهمتنیدگی شغلی

2/911

4/444

1/449

4/921

حمایت سازمانی ادراکشده

2/049

4/440

1/391

4/211

درهمتنیدگی شغلی

2/913

4/444

0/321

4/941

حمایت سازمانی ادراکشده

2/492

4/444

9/149

4/149

حمایت سازمانی ادراکشده
× درهمتنیدگی شغلی

مدل 

مدل 2

مدل 1
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بحثویﺎﻓتهﻫﺎ 

نتایج این مطالعه تأیید کرد که تحقق قرارداد روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی دارای تأثیرات مثبتی است .در این
رابطه استدالل میشود که پایبندی بیشتر مدیران به قرارداد روانشناختی موجب ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در
کارکنان میشود .از آنجا که رفتار شهروندی سازمانی شکلی از مبادلة اجتماعی بین فرد و سازمان است ،به واسطة
فراهمشدن مشوقهای الزم ارتقا خواهد یافت .بنابراین ،ادراک کارکنان نسبت به منصفانهبودن روابط استخدامی به
تقویت بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در آنها منجر میشود .زمانی که کارکنان احساس کنند سازمان بیشتر از آنچه
به آنها وعده داده است برایشان کار انجام داده و میدهد ،آنگاه تمایل بیشتری برای مشارکت در فعالیتهایی دارند که به
سود سازمان است .اجرای قرارداد روانشناختی کارکنان را از طریق درونیسازی نقش شهروند خوب به سازمان متصل
میکند و در نتیجه کارکنان بیشتر درگیر بروز رفتارهای شهروندی خواهند شد .اما در مقابل در صورتی که کارکنان با نقض
قرارداد روانشناختی مواجه شوند ،درصدد جبران عدم تعادل بهوجودآمده در روابط خود با سازمان برخواهند آمد و درنتیجه
رفتارهای شهروندی را کاهش خواهند داد .بهطور کلی ،در صورت وقوع نقض قرارداد روانشناختی ،افراد تنها براساس
شرح شغل خود کار میکنند و فقط آنچه از آنها خواسته شود انجام میدهند .بهمنظور تقویت تحقق قرارداد روانشناختی،
به مدیران پیشنهاد میشود که بهطور منظم محتوا و وضعیت رضایت از این قراردادها را در بین کارکنان پایش کنند و به
مطالبات واقعی آنان نیز پی ببرند .این پایش میتواند از طریق برقراری تعاملهای منظم و پیوستة مدیران با کارکنان
جهت فهم دقیق انتظارات آنها انجام پذیرد .به مدیران پیشنهاد میشود ،بهمنظور تحقق قراردادهای روانشناختی ،به
مسائل و نیازهای کارکنان در جهت جلب رضایت و ارزشدهی به آنها توجه کنند .مدیران باید به وعدههای خود در
زمینة توسعة مسیر شغلی کارکنان و فراهمنمودن فرصتهای ترفیع و ارتقا پایبند باشند و در این زمینه جانب انصاف را
رعایت کنند و به شایستگیهای کارکنان توجه داشته باشند ،مسیر شغلی واضح و روشنی برای کارکنان تعریف نمایند و به
آن پایبند باشند .سازمانها باید این امکان را فراهم کنند که کارکنان نیز در برنامهریزی مسیر شغلی خود نقش داشته
باشند و از طرفی این فرصت را برای آنان بهوجود میآورند تا برای رشد شغلی خود تالش کنند.
نتیجة تحقیق در این زمینه با نتایج تحقیقات همتپناه و همکاران ( ،)2934واعظی و همکاران ( ،)2934چیتسازیان
و همکاران ( ،)2931و احمد و ظفر ( )1421همراستاست .نتایج این تحقیقات نشان داده بود که ادراک کارکنان نسبت به
پایبندی مدیران سازمان نسبت به قرارداد روانشناختی به ارتقای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از سوی کارکنان
منجر میشود .همچنین ،نتایج تحقیق شجاعی ( )2931نیز نشان داده بود نقض قرارداد روانشناختی بر رفتار شهروندی
سازمانی اثر منفی دارد .البته ،در این میان نتایج تحقیقاتی چون لیو و همکاران ( )1422و نیکبخت ( )2931تأثیر تحقق
قرارداد روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی را تأیید نکردهاند.
پس از بررسیهای انجامشده ،فرضیة دوم که تحقق قرارداد روانشناختی بر حمایت سازمانی ادراکشده را آزمون
مینمود نیز تأیید شد .به عبارتی ،براساس مفهوم تعریفشدة قرارداد روانشناختی ،اجرای چنین قراردادهای روانی منجر
میشود که کارکنان با توجه به تئوری مبادلة اجتماعی سازمان را حامی و پشتیبان خود بدانند .درواقع ،زمانی که کارمند
احساس کند سازمان اکثریت الزامات قراردادیاش را تحقق بخشیده است و بهطور کلی انصاف قرارداد روانشناختی در
روابط کاری سالم حاکم است ،بخشی از حمایت سازمانی ادراکشده حاصل میشود .کارکنان وقتی میبینند سازمان به
آنها اهمیت میدهد و به قولهایی که داده است وفادار میماند و در راستای آن قولها تالش میکند ،حمایت سازمان را
درک خواهند کرد .تحقق قرارداد روانشناختی درک ،عقاید ،و انتظارات کارکنان نسبت به سازمان خود را تحت تأثیر قرار
میدهد .بنابراین ،میتواند حمایت سازمانی ادراکشده را تقویت کند .همچنین ،در این رابطه میتوان استدالل کرد که
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عمل به تعهدات دوجانبه میتواند اعتماد طرفینی را بین کارکنان و سازمان ایجاد کند که این امر برای کارکنان پشتوانة
ذهنی قوی در مقابل محیطهای کاری پُرتنش ایجا میکند و به کارکنان این اطمینان را میدهد که سازمان از آنها حمایت
خواهد کرد .هنگامی که قرارداد روانی اجرا میشود این بهعنوان یک پیام به کارکنان خواهد رسید که سازمان از کارکنان و
ارزش همکاری آنها حفاظت میکند و این امر نشان میدهد که آنها میتوانند روی سازمان در تأمین خواستههایشان
حساب کنند که یعنی همان تحقق و افزایش حمایت سازمانی ادراکشده .این یافته با نتایج تحقیقات سیدنقوی و عرب
( ،)2931بابائیان و زندی ( ،)2939و احمد و ظفر ( )1421همراستاست .نتایج این تحقیقات نیز نشان داده بود که تحقق
قرارداد روانشناختی از سوی مدیران ،ادراک کارکنان درمورد حمایت سازمان از آنها را افزایش میدهد .البته ،در این
زمینه نتایج تحقیقات اسلج و آیزنبرگ )1449( 1نشان داده بود که حمایت سازمانی ادراکشده تعیینکنندة اجرای قرارداد
روانشناختی است و نه نتیجة آن؛ که البته این موضوع در تحقیقات بسیاری مردود شده است.
فرضیة سوم این پژوهش پیشبینی مینمود که حمایت سازمانی ادراکشده بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار
است که این فرضیه براساس تحلیلهای انجامشده تأیید شد .در این زمینه میتوان بیان کرد که اگر مدیران سازمان
بتوانند این حس را در کارکنان بهوجود آورند که سازمان برای آنها و آیندة کاریشان ارزش قائل است ،میتواند به
شکلگیری یک نگرش مثبت در کارکنان نسبت به سازمان منجر شود که در نتیجه موجب ارتقای حس نوعدوستی،
وجدان کاری ،جوانمردی ،رفتار مدنی ،و بهوجودآمدن حس احترام و تکریم بین کارکنان و سازمان میشود که درنهایت
همة این موارد به ارتقای رفتار شهروندی سازمانی منجر میشود .درواقع ،حمایت سازمان از کارکنان خود به ایجاد
احساس دین در کارکنان منجر و موجب میشود که آنها درصدد عمل متقابل برآیند تا تعادل یا برابری تبادل اجتماعی را
با سازمان خود حفظ کنند که یکی از مهمترین نتایج آن ارتقاء رفتارهای فرانقشی است.افراد به دلیل ماهیت اجتماعی خود
تمایل دارند که رفتارهای شهروندی سازمانی را در قبال حمایتهای به عمل آمده از سوی سازمان از خود نشان دهند.
همچنین رفتارهای فرانقشی زمانی تحقق پیدا میکنند که کارکنان احساس نمایند عقاید ،نظرات ،اهداف و ارزشهای
آنان مورد حمایت سازمان قرار دارد .این یافته همراستا با نتایج تحقیقات اسماعیلی ( ،)2934زارعی محمودآبادی و
همکاران ( ،)2934کفاشپور و همکاران ( ،)2931افسر و بدیر ( ،)1421و کاراواردر ( )1420است .نتایج این تحقیقات نیز
نشان داده بود که درک و باور کارکنان نسبت به حمایت سازمان از آنها موجب ارتقای رفتار شهروندی سازمانی میشود.
البته ،در این رابطه نتایج تحقیق افجه و همکاران ( )2930در کارکنان شعبات بیمة البرز در شهر تهران نشان داد که
حمایت سازمانی ادراکشده بر رفتار شهروندی اثرگذار نیست که بهنظر میرسید این موضوع بهدلیل وجود متغیرهای
مداخلهگر یا نوع فرهنگ سازمانی جامعة مورد مطالعه باشد.
براساس دیگر یافتههای این مطالعه ،فرضیة چهارم این پژوهش در خصوص نقش میانجی حمایت سازمانی
ادراکشده در رابطة بین تحقق قرارداد روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی تأیید شد .در این رابطه نتایج تحقیق
نشان داد تأثیر مستقیم تحقق قرارداد روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی  4/99بوده و تأثیر آن از طریق حمایت
سازمانی ادراکشده  4/29است که اثر مستقیم آن باالتر است .اما با این حال بخشی از تأثیر تحقق قرارداد روانشناختی
بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق حمایت سازمانی ادراکشده اتفاق میافتد .بنابراین ،میتوان ادعا کرد با افزایش سطح
اجرا و تحقق قرارداد روانشناختی ،رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ارتقا مییابد و متعاقباً حمایت سازمانی درکشده
نیز به پیامدهای مثبت در محیط کار منجر میشود که مهمترین آن رفتار شهروندی سازمانی است .نتیجة تحقیق در این
زمینه با نتایج تحقیقات احمد و ظفر ( )1421و واعظی و همکاران ( )2934همراستاست .همچنین ،نتایج مطالعة افسر و
1. Aselage & Eisenberger
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بدیر ( )1421نیز نشان داده بود حمایت سازمانی ادراکشده در رابطة بین تناسب فرد -سازمانی و رفتار شهروندی نقش
میانجی دارد.
براساس یافتههای این پژوهش و تأیید فرضیة پنجم ،میتوان ادعا کرد که هرچه سطح درهمتنیدگی شغلی کارکنان
بیشتر باشد ،تأثیر حمایت سازمانی ادراکشده بر رفتار شهروندی سازمانی بیشتر خواهد بود .این نتیجه در تحقیقات پیشین
نیز تأیید شده است (افسر و بدیر .)1421 ،درهمتنیدگی شغلی متغیری است در چند پژوهش مختلف که بهعنوان عامل
تعدیلگر مطرح شده است .برای نمونه ،نتایج تحقیق کاراواردر ( )1420نیز نشان میدهد که درهمتنیدگی شغلی رابطة بین
رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی را بهطور مثبت تعدیل میکند .درهمتنیدگی شغلی متشکل از نیروهای زمینهای
و ادراکی است که کارکنان را نسبت به همکاران ،موقعیت شغلی ،و موضوعات شغلی مقید و محصور میکند و بر این
اساس میتواند اثر متغیرهایی چون حمایت سازمانی و رفتار شهروندی را چندبرابر کند .کارکنان دارای درهمتنیدگی شغلی
زیاد در مقابل حمایت سازمان خود احساس دین بیشتری خواهند کرد .اگر کارکنان پیوند رسمی و غیررسمی بیشتری با
سازمان خود داشته باشند و ارزشهای فردی ،آرمانهای شغلی ،دانش ،مهارتها ،و تواناییهای کارمند با فرهنگ سازمان
و الزامات شغلی او سازگار باشند و هزینة ترک شغل برای فرد باال باشد ،موجب میشود که تالش بیشتری برای جبران
حمایتهای سازمان خود داشته باشند .در نتیجه ،حمایت سازمان تأثیر بیشتری در افراد دارای درهمتنیدگی شغلی باال
دارد .بر این اساس ،مدیران باید تالش کنند پیوند و سازگاری بین کارکنان و سازمان را تقویت کنند .مدیران سازمان در
بدو استخدام به ارائة شرایطی بپردازند و انتظارهایی را در کارکنانی که استخدام میشوند پدید آورند که بعدها از عهدة این
تعهدها و انتظارها برآیند؛ زیرا برآوردهنشدن انتظارها در کارکنان توسط سازمان پیامدهای خوشایندی به دنبال نخواهد
داشت که یکی از آنها عدم تعهد به سازمان و عدم تمایل به بروز رفتارهای داوطلبانه است.

نتﯿجهگﯿﺮي 

در این تحقیق سؤاالت مربوط به متغیرهای مستقل و وابستة این تحقیق توسط یک فرد پاسخ داده شده و این میتواند
امکان سوگیری را افزایش دهد .بهخصوص درمورد متغیر رفتار شهروندی سازمانی که توسط خود کارکنان پاسخ داده شد.
یکی از مهمترین محدودیتهای تحقیق بهکارگیری ابزار پرسشنامه است .از آنجا که پرسشنامهها غالباً ادراک افراد از
واقعیت را می سنجد ،این احتمال وجود دارد که این ادراک با واقعیت مطابقت نداشته باشد و برای تعمیم آن باید دقت
کرد .یکی دیگر از محدودیتهای تحقیق محدودیت زمانی و مکانی است .جامعة آماری این تحقیق کارکنان شهرداری
منطقة  1تهراناند .تفاوت میان محیط سازمانها و مکانهای جغرافیایی مختلف در زمانهای مختلف مشمولیت نتایج
بهدستآمده و بهکارگیری آنها در سازمانها و جوامع دیگر را ملزم به احتیاط بیشتر مینماید.
در تحقیقات آینده محققان میتوانند با مطالعه و بررسی بیشتر ادبیات تحقیق مدل این تحقیق را توسعه دهند .مثالً،
آنها میتوانند تأثیر سایر متغیرهای میانجی و تعدیلگر مانند فرهنگ سازمانی ،عدالت سازمانی درکشده ،و جو اخالقی را
در رابطة میان تحقق قرارداد روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی بررسی کنند .همچنین ،به پژوهشگران پیشنهاد
میشود نتایج این تحقیق را در یک جامعة آماری گسترده و متنوعتر بررسی کنند .مورد مطالعة این تحقیق شهرداری
منطقة  1تهران بود که سازمانی خدماتی است .پژوهشگران میتوانند نتایج این تحقیق را در جوامع صنعتی مطالعه کنند.
با توجه به محدودیتهای ابزار پرسشنامه ،محققان میتوانند با روشهای کیفی به بررسی موضوع مورد نظر این تحقیق
بپردازند و نتایج را مقایسه کنند.
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