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معرفی نظریه قرارداد روان شناختی
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(،1980شاین):

دارندیکدیگرازسازمانوکارکنانکهاستانتظاراتیدهندهنشان

هککردهمیآرزویاواستآندریافتمستحقوسزاوارکهآنچهدربارهفردانتظاراتوباورهاشامل

.باشدمینیزکند،دریافت

(،1996رابینسون):

باشدمیسازمانوفردبینآشکارتوافقاتی.

آوردبدستچیزيچهوبدهدچیزيچهداردانتظارطرفین،ازیکهرکهندمیکمشخصتوافقاتاین.

(1995)روسو

توافقوقواعدبابدرافرادباورهايبرمبتنیخود،ذهنیوادراکیماهیتدلیلبهشناختیروانقرارداد

.گیردمیشکل(کارفرمایان)هاسازمانوهاآنمیاننانوشته

تعریف قراردادهای روان شناختی
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(2008پولودىوگوئزدومینسانو،کانتى):

(دورهسازمانوکارکنانکار،محیطهايدر)تعاملطرفینآنطیکهاستادراکیونانوشتهقراردادي

.باشدپایبنددیگريمقابلدرخودتعهداتبهمقابلطرفکهدارندانتظاریکدیگراز

روانشناختیقراردادهاينظریه:

کردندهبرآوربهموظفسازمانسرپرستانکههاییوعدهمطلوبیتبینتناسببرراخودعمدهتوجه

باشند،میآن

استساختهمعطوفآورند،میبدستکارکنانکهکارينتایجوتجاربمطلوبیتو.

گرددمیبرفرديباوربهروانشناختیقراردادواژه:

مینمایدارائهآنبهچهونمودهدریافتچیزيچهمقابلطرفازکهاینمورددرباوري.

تعریف قراردادهای روان شناختی
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تبادلیشناختیروانقرارداد

استاستوارمدتکوتاهماديهايپاداشبر.

ارتباطیشناختیروانقرارداد

ت،اسمتمرکزماديهايپاداشبرکمترکهیکدیگربهنسبتتعاملهايطرفباورهايمحورحول

.(1995روسو،)استتريمدتطوالنیزمانیدورهدارايوگیردمیشکل

انواع قراردادهای روان شناختی
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(2007همکاران،وژائو).

آنانهايپاسخکنندهتعیینکهآیدمیبوجودکارکناندراحساساتیشناختی،روانقراردادهاينقض

.عدالتیبیازانزجاروخشمازعبارتندکه،باشدمیسازمانوسرپرستهمکاران،بهنسبت

(2003آیزنبرگر،وآسالگ).

داردايکنندهتعیینومنفیتاثیرسرپرستازکارکنانشدهادراكحمایتمیزانبر.

(1995)روسو:

بدونروابطباشد،داشتههمخوانییکدیگرباشناختیروانقراردادبهنسبتتعاملطرفینباوروقتی

رود،میپیشبهمشکل

روابطدررد،گیقرارتضاددرشناختیروانقراردادبهباورنظرازدیگريباتعاملطرفینازیکیاگرولی

.آیدمیپدیدناهماهنگیوآشفتگی

پیامدهای قراردادهای روان شناختی
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شاین

وشهانگربرايايکنندهتعیینکلیدروانشناختی،قراردادهايوانتظاراتشدنبرآوردهیاوشدننقض

.استکاريمحیطدرکارکنانرفتارهاي

تیجهنسازمان،اهدافبهتعهدوکاربهاشتیاقمانندکارکنانمطلوبرفتارهايونگرشهاکهصورتبدین

است،کارکنانبهسرپرستانهايوعدهوانتظاراتشدنبرآورده

سازمان،وهمکارانبهنسبتمخربرفتارهايوشغلتركمانندکارکناننامطلوبرفتارهايوهانگرشنیزو

.باشدمیسرپرستانهايوعدهوانتظاراتنشدنبرآوردهنتیجه

(2008همکاران،وسانوکانتی)

میبرآوردهرامقابلطرفانتظاراتوکندمیعملخودتعهداتبهتعاملهايطرفازیکهرکهمادامیتا

ماند،قرارمیبرشناختیروانقراردادسازد،

ادراکیویشناختسطحدرنگردد،برآوردهانتظاراتونشودپوشیدهعملجامةتعهداتبهاینکهمحضبهولی

.پیونددمیوقوعبهشناختیروانقراردادازتخطییانقض

پیامدهای قراردادهای روان شناختی



88

استآنبودنناقصقراردادي،ساختاراینویژگییک:

قابلیرغیاناشناختهنوعاًآنبهمربوطوظایفشرحازکاملتعریفقرارداد،یکآغازدرکهمعنااینبه

است،شناسایی

شودروزبهقراردادکهاستایننیازمندو.

گیردمیشکل«ذهنیمدلیاالگو»یکوقتی:

کند،حرکتتکاملازباالییسطحبهکهوقتیتاشودمیپایدارترروانشناختیقرارداد

کرده،پیشگوییراقراردادطرفینهايفعالیتآیندهشودمیقادرکهجاییتا

کندراهنماییموثرجهتدررارفتارهاو.

روان شناختیویژگی قرارداد 
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طتوسعه نظریه قرارداد روان شناختی توس
Denise M. Rousseau
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نظریه ها اجزای به دقت کنار هم چیده 
(والری)هستندشده یک اتوبیوگرافی 



آغاز کار1111

آغازکار:

1985

گرفتقرارنظرمدنظریهاینتدویندرکهعواملیازیکی:

باشد،می1980دههاواخرجامعهشرایطتأثیر

تغییروهاشرکتسهامازبخشییاتمامخریدنیرو،تعدیلطریقازکاريرابطهقطعوسیلهبهکه

.دادرخهاسازماندرساختاري



ریشه ها1212

روابطهايپویاییبررسیدردانشگاهیتحصیالتماننداش،خانوادگیسابقه:روسومورددر

:مثال.استبودهموثرکاري

کارش،ازپدرشتنفر

برادرانش،وخواهرانازحمایتلزومبخاطردانشگاهکردنرها

کش،سیمعنوانبهمخابراتشرکتدرکار

شرکت،مدیرانوسرکارگرآمیزتوهینوسیاسیرفتار

وخدمتازانفصال...



تحصیالت1313

لیسانس:

برکلیدانشگاهدر

ارشدکارشناسی

حوزهاینبربیشترتمرکزوبرکلیدانشگاهدرصنعتیشناسیروان

دکتري

برکلیدانشگاهدر

تابکرويبرهالینچاكوربرتکارلنباتاداشتراامتیازاینبرکلی،دردکترامقطعآخرسالدر

Developing an Interdisciplinary Science of Organizationکندکار.

کردمیبحثسازمانیهايپدیدهفهمبراياساسیالزاماتسازيمدلمورددرکهکتابی.

طوحسبررسیومطالعهبهنیازدادشکلراويبعديتحقیقاتوافکارکهکتابمحورهايازیکی

.بودسازمانیهايپدیدهفهمبرايمختلف
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ويدکترايتحصیالتآغازدردیگرمهمواقعهیک:

ودندبنتوانستهدورهاستادسهازنفردوکهاینخاطربهتحصیلشاولسالدردکترادورهتوقف

.شونددائماستخدام

رواننشکدهداخارجیاداخلاساتیدسایربابایستیدورهدرماندنبرايکهشدگفتهدانشجویانبهلذا

.کنندبرقرارارتباطشناسی

اساتیديازیکیباصحبتازپس(Dr. Meredith)استادکمکروسوکه(TA)جلبوبود،وي

:شدمواجهبرکلیدانشگاهدرسازمانمطالعاتبارابطهدرحوزهدوباروسووي،موافقت

بودشدهآغازآندرتازهکهسازمانیرفتارگرایش:برکلیکاروکسبدانشکدهدر.

فنی-اجتماعیهايسیستم:برکلیصنايمهندسیدپارتماندر

کردمواجهسازمانتحقیقاتبهايرشتهمیانهايدیدگاهازايگسترهباراروسوحوزهدواین.

تحصیالت



1515

آغاز توسعه نظریه قرارداد روان شناختی



آغاز1616

لیسانسمقطعمطالعات:

رفرماکاوکارگربین«جانبهدونانوشتهانتظارات»عنوانبهروانشناختیقراردادهايمفهومکشف.

وانتظاراتاستخدامی،روابطذهنی،الگوهايقراردادها،اهمیتبهبردنپی...

زمینهایندردانشگاهیهمکارانباعلمیهايگفتوگپوتعامالتدادنادامه:

(قراردادهاحقوقیهاينظریه)حقوقدانشکده

شناسیرواندانشکده



صحبت با مکس بازرمن1717

شناختیروانقراردادنظریهتوسعهدردیگرمهمگام:

دانشگاهیهمکارانازیکیباروسوصحبت(Max Bazerman)بودناهارمیزسر.

بوددادهانجام«قضاوتوشناخت»مورددررامطالعاتیکهبودمشهورگرایانتجربهازوي.

کردبیانشناختیروانقراردادمفهومبکارگیريبرايراتالشهایشروسوچینی،ناهاریکصرفازبعد.

کردتوصیهويبهمکس:

روشازPolicy Capturingکنداستفادهاست،افرادقضاوتچگونگیفهمبرايروشیکه.

میمفراهقضاوتبرايايپایهکهبفهمدوکندبازسازيراشناختیروانقراردادهايازشناختشتا

.بودخواهندمطالعهقابلتجربیصورتبههاآنخودکهآورد
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جستجو برای پاسخ



جستجو برای پاسخ1919

رویکردويدررسیدنبهیکعنوانتحقیقسازمانیجدیدکامالمعمولیبودهاست:

،مشاهدهوگوشدادنبهافراددرمحیطکاري

،مطالعهبسیار

وگفتگوباسایرهمکارانبرايشناختمسیرپیشرو.

بخشندهوباهوشافراديبهمستقیمطوربهبتواندوباشددانشگاهدرکهداشتراامتیازاینوي

.باشدداشتهدسترسی
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منسلیان

هاقانونوقراردادها

بازرمنمکس

کنیمعملیاتیراشناختیروانقراردادواقعاچگونه.

رولوفمایک

ارتباطاتدربارهتحقیقواجتماعیشناسیروان.

تایلرتام

حقوقیتفکروعدالت.

بایزباب

شودمینتیجهآنازکهتندياحساساتوخشونت.

دافرادی که وی را در شروع این کار کمك کرده ان
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زاجاكاد

مبادلههزینهاقتصادونهادينظریه.

کومینگزلري

آنختلفمهاينسخه؛کردشناختیروانقراردادبارابطهدرمفهومیمقالهیکنوشتنبهتشویقراوي

.ذاشتگاختیارشدرسازمانیرفتاررويتحقیقکتابازبخشیکنوشتنبرايفرصتیوخواندرا

اندرسونجیم

بازاریابیوقدرتهايشبکه

پارکزلینمکجودي

شوندمیایجادچگونهقراردادهااینکهومنابع،تبادل،الگوهاي.

دافرادی که وی را در شروع این کار کمك کرده ان
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کالركمارگارت

تبادالتانواعمورددرتحقیق

دکترادانشجویان

شناختیروانقراردادهايرويتیمیکارفرایندطریقاز.

تخصصی-علمیمجالتسردبیران

زمینهایندرنوشتنبرايتالشاولروزهايدرخصوصا.

کردندپررنگ«انتظارات»و«شناختیروانقراردادهاي»بینتفاوتبیانباراموضوعآنها.

افرادی که وی را در شروع این کار کمك کرده اند
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درگیرازمانیستغییراتفرآینددرکهافراديباراجلساتیويشیکاگو،بهروسونزدیکیبخاطر

.کردبرگزاربودند،

بودنداجراییمدیریتهايدورهدراوسابقدانشجویانافراداین.

ارکتمشچهودارندخدمتیتعهداتچهکهاینوپرسید،میکارفرماباارتباطشانمورددرهاآنازوي

.دهندمیانجامخودشانراايداوطلبانههاي

رات برگزاری جلساتی با افرادی که در فرایند تغیی
سازمانی درگیر بودند
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رویکردبامطالعهبارابطهدراشمقالهپذیرشباpolicy capturingنشریه،یکدر

درفهوممیکعنوانبهشناختیروانقراردادتمایزبیانبرايمفهومیمقالهیکرويکاربهشروعوي

.کرداستخدام

خواند،میراويهاينویسپیشکهکیومینگزلريخصوصاهمکارانش،حمایتوکمکوجودبا

.داشتزیاديمشکلاثربخشصورتیبههایشایدهبیانبراياو

دادهايقرارکهاینجملهازکند،جدیدمطالببرتمرکزصرفبیشتريوقتتاداشتنیازوي

....وشودمیحاصلجانبهدوتبادالتازچگونهافرادشناختیروان

نگارش مقاله



نگارش مقاله2525

خواندمیرامقالهآنروسوکهاالن:

دارداصالحوترمیمبهنیازچقدرکهبیندمی.

بود،کردهمشخصراهاسازهمقاله

ردهنکفراهمباشد،کردهمشخصرامرتبطعلیسازوکارهايیاوهاانگارهکهمحتواییمدلهیچاما

.بود

آزمونلقابهاییانگاره»و«تجربیبنیان»یکریزيپایهچقدرکهگرفتیادفراینداینازوي»

ارددوجود«انتظارات»و«شناختیروانقرارداد»بینفرقمثلاساسیهايچالشکهجاییدر

.استمهم

نشریهدراشمقالهمتعددهايبرگشتورفتازپسباالخره(Academy of

Management Review)شدرد!



نگارش مقاله2626

بودندناراضیمقالهرداینازهمکارانش،وروسو.

نامبهجدیدالتاسیسنشریهیکدرمقالهشدهبازنگرينسخهنهایتاEmployee Rights

and Responsibilitiesرسیدچاپبه.

کهکردندانتقادويبههاخیلی:

؟استکردهکارگمناموکارتازهنشریهیکبانام،صاحبنشریهیکباکردنکارجايبهاوچرا!!

کندفکرموردشدرزیادبخواهدروسوکهنبودايمسالهایناما.

دهدادامهرامسیرشوکندپیروزياعالمکنم،چاپرااشمقالهمیخواستاو.



نگارش مقاله2727

نشریهکهوقتیERRJمقاالتمقدمهدربتواندکهداشتچیزياوکرد،منتشرراويمقاله

.بدهدارجاعآنبه،شدمیچاپپساینازکهاشتجربی

«میحساعمیقاوکهبودچیزيشناختی،روانقراردادمطالعهاینبه«بخشیمشروعیتبهنیاز

.کرد

راگامبهامگاستراتژيیکروسودار،سابقهنشریهیکدرقبلیايزمینهپیشنبودخاطربهو

.گرفتپیش

نبودنزدیکچندانهاآنبهرسیدنکهبوداهدافیبهعشقويمساله.



MBAتدریس در دوره 2828

مطالعهکهحالیدرpolicy capturingیافتمیادامه:

کالسدرراخودموازيمطالعهويMBAآغازانسانیمنابعمدیریتدرسقالبدر1987سالدراش

.کرد

پروژهاینهدف:

گیردمیشکلشدهگرفتهکاربهتازهافرادبرايکارفرمایان،توسطتعهداتیچه.

مطالعاتاینطراحیدر:

رشتهدراجراییمدیرانبراياوتدریسMBAبود،مهمبسیار

ردهکایجادآنهابرايشرکتشانکههمکاريومشارکتنوعبارابطهدرراهایشاندیدگاهآنهاکهچرا

.گذاشتندمیاواختیاردررااست

کردفراهمراشناختیروانقراردادهايارزیابیهايپایهاطالعاتاین.
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هاتوسعه جایگزین 
Developing Alternatives



انجام پیمایش3030

وروسومشتركتحقیقدرپی،1990سالدرشناختیروانقراردادهايتوسعهدرجدیدچرخش

.MBAهايپیمایشدررابینسونساندرا

1987سالدرافراداستخدامنحوهازسوال

کرد؟عملبوددادهشمابهکهقولهاییبهچطورشماکارفرماياولیندهیدتوضیحلطفا

یاتاسبودهناموفقاستشدهمتعهدشمابهکههاییقولبارابطهدرحالبهتاشماکارفرمايآیا

.دهیدتوضیحلطفابله،اگرخیر؟



3131

قراردادن قطعات کنار یکدیگر
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3ودکنمشخصراشناختیروانقراردادهاي«سازوکار»تاکردکمکروسوبهفعالیتدسته

:نمایدتبیینراآنپیامدهايوآمدهاپیش

مشاهده،وارشدمدیرانباصحبتومدیرانکارکنان،باها،سازماندرزیادبسیارزمانصرف

کتاب،هايپروژه

دکترادانشجویانازتندوکهخوبتحقیقاتیهايفعالیتسريیک(Violet HoوGuillermo

Dabos)دادندانجام.

سه دسته فعالیت



نگارش کتاب3333

بیکتاقالبدررازمینهایندراطالعاتشوهاگزارهاینهمهتاگرفتتصمیمروسوادامهدر

.کندچاپ

کاردفتربهنرفتنوخانهدرکتابنگارش،

بود،دادهانجامحالتابهکهکارهاییترینبخشلذتاز

راهاگزارهارتباطوبیاوردکتابایندرداشتذهندرکهآنچههرازکاملوجامعنقشهیککردسعی

دهد،نشانیکدیگربا

،نداشتهمرانشریاتدرمقالهچاپپاگیريودستکتاب.

کتابنگارشحین:

صنعتیروابطاقتصاد،اجتماعی،شناسیروانحقوق،مطالعهبرايزیاديوقتصرف.

قیچیبامرتبطمطالبکردنجداوتایمزنیویوركمجلهروزانهمطالعه.

بودشدههاروزنامهدرشناختیروانقراردادمصادیقبررسیومطالعهبهمعتادوي.



سیر فرایندی این حوزه3434

روسومطالعهدرايرشتهمیانحوزهاینفرآینديسیر:

(چیست؟شناختیروانقراداد)تعاریفارائه

(آنهايزیرمجموعه)ترکیبیمدلارائه

(آنپیامدهايوآمدهاپیش)محتواییمدلارائه

موضوعازفراترمسائل.

رواناعضايبرايکههاییکارگاهدرشناختیروانقراردادهاينظريساختباشدنآشنا

.داشت(1996)صنعتیسازمانیشناسی

1996:شدمدیریتآکادمیجایزهبرندهبود،کردهپدرشبهتقدیمکهويکتاب.



ورود به فاز بین المللی تحقیق3535

جوامعدرشناختیروانقراردادهايهايپویاییدرتفاوتوهمگراییهايحوزهفهمبراي

.مختلف

ایمیلوچهرهبهچهرهدیدارهايطریقازهماهنگی

فراهايدیدگاه:استخدامدرروانشناختی»قراردادهاي:عنوانباتحقیقآغازوکشور13انتخاب

«ملی

میزانبهاظرنکارکنانزنیچانهمیزاندرانگلستانیانیوزلندبافرانسهمانندکشوريتفاوت

.دولتنقشایفاي



3636

توصیه هایی برای توسعه نظریه جدید



توصیه هایی برای توسعه نظریه جدید3737

شخصیهتجرببرمبتنیکهچرادهد،تعمیمتحقیقاتهمهبهراخودشتجربهکهخواهدنمیوي

.استبودهاوايحرفهفعالیتشرایطو

یمطالعاتمحوریکرويزیادخیلیوقتصرفبهنیازخوبنظریهیکالزاماشاید

.باشدنداشته

توصیهبهترین:

ادگیريیوکمکبهنیزرادیگرانوکندکمکیادگیريدرشمابهکهکنیدکارهاییروشبا

.بخواندفرا



برای توسعه نظریه جدیدهای عملی توصیه 3838

(تحقیقیکقسمتترینسخت)صحیحسواالتطراحی

کمکهممسواالتشناساییبه،کنندمیفکرماازمتفاوتکهباهوشافرادباصحبت

.کنندمی

یقتحقحیطهوجاريهايواقعیتواقعی،هايسازماندرواقعیافرادبابودنتعاملدر

.کندمیمشخصرا

کارکهدکترایشدانشجویانکارهايباشناختی،روانقراردادهايازويشخصیفهم

.شدترکاملدادند،میانجامراخودشانتحقیقاتی

ايمقدمهتواندمیاکتشافیروشاماباشد،عجیباوبرايمسالهایناستممکنچهاگرنهایتا

.باشدنظریهتوسعهبراي

وجداولبرداري،هايطیفنمودارها،ازاستفادهباافکارسازماندهی...
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