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معرفی نظریه قرارداد روان شناختی

تعریف قراردادهای روان شناختی
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( شاین:)1980 ،
 نشان دهنده انتظاراتی است که کارکنان و سازمان از یکدیگر دارند
 شامل باورها و انتظارات فرد درباره آنچه که سزاوار و مستحق دریافت آن است و یا آرزو می کرده که
دریافت کند ،نیز می باشد.

( رابینسون:)1996 ،
 توافقاتی آشکار بین فرد و سازمان می باشد.
 این توافقات مشخص میک ند که هر یک از طرفین ،انتظار دارد چه چیزي بدهد و چه چیزي بدست آورد.

 روسو ()1995
 قرارداد روان شناختی به دلیل ماهیت ادراکی و ذهنی خود ،مبتنی بر باورهاي افراد در باب قواعد و توافق
نانوشته میان آن ها و سازمان ها (کارفرمایان) شکل می گیرد.

تعریف قراردادهای روان شناختی
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( کانتى سانو ،دومین گوئز و دى پولو :)2008
 قراردادي نانوشته و ادراکی است که طی آن طرفین تعامل (در محیطهاي کار ،کارکنان و سازمان هر دو)
از یکدیگر انتظار دارند که طرف مقابل به تعهدات خود در مقابل دیگري پایبند باشد.

 نظریه قراردادهاي روانشناختی:
 توجه عمده خود را بر تناسب بین مطلوبیت وعده هایی که سرپرستان سازمان موظف به برآورده کردن
آن می باشند،
 و مطلوبیت تجارب و نتایج کاري که کارکنان بدست می آورند ،معطوف ساخته است.

 واژه قرارداد روانشناختی به باور فردي بر می گردد:
 باوري در مورد این که از طرف مقابل چه چیزي دریافت نموده و چه به آن ارائه مینماید.

انواع قراردادهای روان شناختی
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 قرارداد روان شناختی تبادلی
 بر پاداش هاي مادي کوتاه مدت استوار است.

 قرارداد روان شناختی ارتباطی
 حول محور باورهاي طرف هاي تعامل نسبت به یکدیگر که کمتر بر پاداش هاي مادي متمرکز است،

شکل می گیرد و داراي دوره زمانی طوالنی مدت تري است (روسو.)1995 ،

پیامدهای قراردادهای روان شناختی
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( ژائو و همکاران.)2007 ،
 نقض قراردادهاي روان شناختی ،احساساتی در کارکنان بوجود می آید که تعیین کننده پاسخ هاي آنان
نسبت به همکاران ،سرپرست و سازمان می باشد ،که عبارتند از خشم و انزجار از بی عدالتی.

( آسالگ و آیزنبرگر.)2003 ،
 بر میزان حمایت ادراك شده کارکنان از سرپرست تاثیر منفی و تعیین کننده اي دارد.

 روسو (:)1995
 وقتی باور طرفین تعامل نسبت به قرارداد روان شناختی با یکدیگر همخوانی داشته باشد ،روابط بدون
مشکل به پیش می رود،
 ولی اگر یکی از طرفین تعامل با دیگري از نظر باور به قرارداد روان شناختی در تضاد قرار گیرد ،در روابط
آشفتگی و ناهماهنگی پدید می آید.

پیامدهای قراردادهای روان شناختی
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 شاین
 نقض شدن و یا برآورده شدن انتظارات و قراردادهاي روانشناختی ،کلید تعیین کننده اي براي نگرشها و
رفتارهاي کارکنان در محیط کاري است.
 بدین صورت که نگرشها و رفتارهاي مطلوب کارکنان مانند اشتیاق به کار و تعهد به اهداف سازمان ،نتیجه
برآورده شدن انتظارات و وعده هاي سرپرستان به کارکنان است،

 و نیز نگرش ها و رفتارهاي نامطلوب کارکنان مانند ترك شغل و رفتارهاي مخرب نسبت به همکاران و سازمان،
نتیجه برآورده نشدن انتظارات و وعده هاي سرپرستان می باشد.

( کانتی سانو و همکاران)2008 ،
 تا مادامی که هر یک از طرف هاي تعامل به تعهدات خود عمل می کند و انتظارات طرف مقابل را برآورده می
سازد ،قرارداد روان شناختی بر قرارمی ماند،
 ولی به محض اینکه به تعهدات جامة عمل پوشیده نشود و انتظارات برآورده نگردد ،در سطح شناختی و ادراکی
نقض یا تخطی از قرارداد روان شناختی به وقوع می پیوندد.

ویژگی قرارداد روان شناختی
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 یک ویژگی این ساختار قراردادي ،ناقص بودن آن است:
 به این معنا که در آغاز یک قرارداد ،تعریف کامل از شرح وظایف مربوط به آن نوعاً ناشناخته یا غیر قابل
شناسایی است،
 و نیازمند این است که قرارداد به روز شود.

 وقتی یک «الگو یا مدل ذهنی» شکل می گیرد:
 قرارداد روانشناختی پایدارتر می شود تا وقتی که به سطح باالیی از تکامل حرکت کند،
 تا جایی که قادر می شود آینده فعالیت هاي طرفین قرارداد را پیشگویی کرده،
 و رفتارها را در جهت موثر راهنمایی کند.
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توسعه نظریه قرارداد روان شناختی توسط
Denise M. Rousseau
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نظریه ها اجزای به دقت کنار هم چیده
شده یک اتوبیوگرافی هستند (والری)

آغاز کار
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 آغازکار:
1985 

 یکی از عواملی که در تدوین این نظریه مد نظر قرار گرفت:
 تأثیر شرایط جامعه اواخر دهه  1980می باشد،

 که به وسیله قطع رابطه کاري از طریق تعدیل نیرو ،خرید تمام یا بخشی از سهام شرکت ها و تغییر
ساختاري در سازمان ها رخ داد.

ریشه ها
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 در مورد روسو :سابقه خانوادگی اش ،مانند تحصیالت دانشگاهی در بررسی پویایی هاي روابط
کاري موثر بوده است .مثال:
 تنفر پدرش از کارش،
 رها کردن دانشگاه بخاطر لزوم حمایت از خواهران و برادرانش،

 کار در شرکت مخابرات به عنوان سیم کش،
 رفتار سیاسی و توهین آمیز سرکارگر و مدیران شرکت،
 انفصال از خدمت و...

تحصیالت
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 لیسانس:
 در دانشگاه برکلی

 کارشناسی ارشد
 روان شناسی صنعتی در دانشگاه برکلی و تمرکز بیشتر بر این حوزه

 دکتري
 در دانشگاه برکلی
 در سال آخر مقطع دکترا در برکلی ،این امتیاز را داشت تا با کارلن ربرت و چاك هالین بر روي کتاب
 Developing an Interdisciplinary Science of Organizationکار کند.
 کتابی که در مورد مدل سازي الزامات اساسی براي فهم پدیده هاي سازمانی بحث می کرد.
 یکی از محورهاي کتاب که افکار و تحقیقات بعدي وي را شکل داد نیاز به مطالعه و بررسی سطوح
مختلف براي فهم پدیده هاي سازمانی بود.

تحصیالت
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 یک واقعه مهم دیگر در آغاز تحصیالت دکتراي وي:
 توقف دوره دکترا در سال اول تحصیلش به خاطر این که دو نفر از سه استاد دوره نتوانسته بودند
استخدام دائم شوند.
 لذا به دانشجویان گفته شد که براي ماندن در دوره بایستی با سایر اساتید داخل یا خارج دانشکده روان

شناسی ارتباط برقرار کنند.

 پس از صحبت با یکی از اساتیدي ( )Dr. Meredithکه روسو کمک استاد ( )TAوي بود ،و جلب
موافقت وي ،روسو با دو حوزه در رابطه با مطالعات سازمان در دانشگاه برکلی مواجه شد:
 در دانشکده کسب و کار برکلی :گرایش رفتار سازمانی که تازه در آن آغاز شده بود.
 در دپارتمان مهندسی صناي برکلی :سیستم هاي اجتماعی-فنی
 این دو حوزه روسو را با گستره اي از دیدگاه هاي میان رشته اي به تحقیقات سازمان مواجه کرد.
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آغاز توسعه نظریه قرارداد روان شناختی

آغاز
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 مطالعات مقطع لیسانس:
 کشف مفهوم قراردادهاي روانشناختی به عنوان «انتظارات نانوشته دو جانبه» بین کارگر و کارفرما.
 پی بردن به اهمیت قراردادها ،الگوهاي ذهنی ،روابط استخدامی ،انتظارات و...

 ادامه دادن تعامالت و گپ و گفت هاي علمی با همکاران دانشگاهی در این زمینه:
 دانشکده حقوق (نظریه هاي حقوقی قراردادها)
 دانشکده روان شناسی

صحبت با مکس بازرمن

17

 گام مهم دیگر در توسعه نظریه قرارداد روان شناختی:
 صحبت روسو با یکی از همکاران دانشگاهی ( )Max Bazermanسر میز ناهار بود.
 وي از تجربه گرایان مشهور بود که مطالعاتی را در مورد «شناخت و قضاوت» انجام داده بود.
 بعد از صرف یک ناهار چینی ،روسو تالشهایش را براي بکارگیري مفهوم قرارداد روان شناختی بیان کرد.

 مکس به وي توصیه کرد:
 از روش  Policy Capturingکه روشی براي فهم چگونگی قضاوت افراد است ،استفاده کند.
 تا شناختش از قراردادهاي روان شناختی را بازسازي کند و بفهمد که پایه اي براي قضاوت فراهم می
آورد که خود آن ها به صورت تجربی قابل مطالعه خواهند بود.
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جستجو برای پاسخ

جستجو برای پاسخ
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 رویکردويدررسیدنبهیکعنوانتحقیقسازمانیجدیدکامالمعمولیبودهاست:
 مشاهدهوگوشدادنبهافراددرمحیطکاري،
 مطالعهبسیار،
 وگفتگوباسایرهمکارانبرايشناختمسیرپیشرو.

 وي این امتیاز را داشت که در دانشگاه باشد و بتواند به طور مستقیم به افرادي باهوش و بخشنده
دسترسی داشته باشد.
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افرادی که وی را در شروع این کار کمك کرده اند

 یان منسل
 قراردادها و قانون ها

 مکس بازرمن
 چگونه واقعا قرارداد روان شناختی را عملیاتی کنیم.

 مایک رولوف
 روان شناسی اجتماعی و تحقیق درباره ارتباطات.

 تام تایلر
 عدالت و تفکر حقوقی.

 باب بایز
 خشونت و احساسات تندي که از آن نتیجه می شود.
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افرادی که وی را در شروع این کار کمك کرده اند

 اد زاجاك
 نظریه نهادي و اقتصاد هزینه مبادله.

 لري کومینگز
 وي را تشویق به نوشتن یک مقاله مفهومی در رابطه با قرارداد روان شناختی کرد؛نسخه هاي مختلف آن

را خواند و فرصتی براي نوشتن یک بخش از کتاب تحقیق روي رفتار سازمانی در اختیارش گذاشت.

 جیم اندرسون
 شبکه هاي قدرت و بازاریابی

 جودي مک لین پارکز
 الگوهاي تبادل ،منابع ،و اینکه قراردادها چگونه ایجاد می شوند.
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افرادی که وی را در شروع این کار کمك کرده اند

 مارگارت کالرك
 تحقیق در مورد انواع تبادالت

 دانشجویان دکترا
 از طریق فرایند کار تیمی روي قراردادهاي روان شناختی.

 سردبیران مجالت علمی-تخصصی
 خصوصا در روزهاي اول تالش براي نوشتن در این زمینه.
 آنها موضوع را با بیان تفاوت بین «قراردادهاي روان شناختی» و «انتظارات» پررنگ کردند.
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برگزاری جلساتی با افرادی که در فرایند تغییرات
سازمانی درگیر بودند

 بخاطر نزدیکی روسو به شیکاگو ،وي جلساتی را با افرادي که در فرآیند تغییرات سازمانی درگیر
بودند ،برگزار کرد.
 این افراد دانشجویان سابق او در دوره هاي مدیریت اجرایی بودند.
 وي از آن ها در مورد ارتباطشان با کارفرما می پرسید ،و این که چه تعهدات خدمتی دارند و چه مشارکت

هاي داوطلبانه اي را خودشان انجام می دهند.

نگارش مقاله
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 با پذیرش مقاله اش در رابطه با مطالعه با رویکرد  policy capturingدر یک نشریه،
 وي شروع به کار روي یک مقاله مفهومی براي بیان تمایز قرارداد روان شناختی به عنوان یک مفهوم در
استخدام کرد.

 با وجود کمک و حمایت همکارانش ،خصوصا لري کیومینگز که پیش نویس هاي وي را می خواند،

او براي بیان ایده هایش به صورتی اثربخش مشکل زیادي داشت.
 وي نیاز داشت تا وقت بیشتري صرف تمرکز بر مطالب جدید کند ،از جمله این که قراردادهاي
روان شناختی افراد چگونه از تبادالت دو جانبه حاصل می شود و . ...

نگارش مقاله
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 االن که روسو آن مقاله را می خواند:
 می بیند که چقدر نیاز به ترمیم و اصالح دارد.
 مقاله سازه ها را مشخص کرده بود،
 اما هیچ مدل محتوایی که انگاره ها و یا سازوکارهاي علی مرتبط را مشخص کرده باشد ،فراهم نکرده

بود.

 وي از این فرایند یاد گرفت که چقدر پایه ریزي یک «بنیان تجربی» و «انگاره هایی قابل آزمون»
در جایی که چالش هاي اساسی مثل فرق بین «قرارداد روان شناختی» و «انتظارات» وجود دارد

مهم است.
 باالخره پس از رفت و برگشت هاي متعدد مقاله اش در نشریه ( Academy of
 )Management Reviewرد شد!

نگارش مقاله
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 روسو و همکارانش ،از این رد مقاله ناراضی بودند.
 نهایتا نسخه بازنگري شده مقاله در یک نشریه جدیدالتاسیس به نام Employee Rights
 and Responsibilitiesبه چاپ رسید.
 خیلی ها به وي انتقاد کردند که :
 چرا او به جاي کار کردن با یک نشریه صاحب نام ،با یک نشریه تازه کار و گمنام کار کرده است؟!!

 اما این مساله اي نبود که روسو بخواهد زیاد در موردش فکر کند.
 او میخواست مقاله اش را چاپ کنم ،اعالم پیروزي کند و مسیرش را ادامه دهد

.

نگارش مقاله
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 وقتی که نشریه  ERRJمقاله وي را منتشر کرد ،او چیزي داشت که بتواند در مقدمه مقاالت
تجربی اش که از این پس چاپ می شد ،به آن ارجاع بدهد.
« نیاز به مشروعیت بخشی» به این مطالعه قرارداد روان شناختی ،چیزي بود که او عمیقا حس می
کرد.

 و به خاطر نبود پیش زمینه اي قبلی در یک نشریه سابقه دار ،روسو یک استراتژي گام به گام را
پیش گرفت.
 مساله وي عشق به اهدافی بود که رسیدن به آن ها چندان نزدیک نبود.

تدریس در دوره MBA
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 در حالی که مطالعه  policy capturingادامه می یافت:
 وي مطالعه موازي خود را در کالس MBAاش در سال  1987در قالب درس مدیریت منابع انسانی آغاز
کرد.

 هدف این پروژه:
 چه تعهداتی توسط کارفرمایان ،براي افراد تازه به کار گرفته شده شکل می گیرد.

 در طراحی این مطالعات:
 تدریس او براي مدیران اجرایی در رشته  MBAبسیار مهم بود،

 چرا که آنها دیدگاه هایشان را در رابطه با نوع مشارکت و همکاري که شرکتشان براي آنها ایجاد کرده
است را در اختیار او می گذاشتند.
 این اطالعات پایه هاي ارزیابی هاي قرارداد روان شناختی را فراهم کرد.
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توسعه جایگزین ها
Developing Alternatives

انجام پیمایش
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 چرخش جدید در توسعه قراردادهاي روان شناختی در سال  ،1990درپی تحقیق مشترك روسو و
ساندرا رابینسون در پیمایش هاي .MBA
 سوال از نحوه استخدام افراد در سال 1987
 لطفا توضیح دهید اولین کارفرماي شما چطور به قولهایی که به شما داده بود عمل کرد؟

 آیا کارفرماي شما تا به حال در رابطه با قول هایی که به شما متعهد شده است ناموفق بوده است یا
خیر؟ اگر بله ،لطفا توضیح دهید.
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قراردادن قطعات کنار یکدیگر

سه دسته فعالیت
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 3 دسته فعالیت به روسو کمک کرد تا «سازوکار» قراردادهاي روان شناختی را مشخص کند و
پیش آمدها و پیامدهاي آن را تبیین نماید:
 صرف زمان بسیار زیاد در سازمان ها ،با کارکنان ،مدیران و صحبت با مدیران ارشد و مشاهده،
 پروژه هاي کتاب،

 یک سري فعالیت هاي تحقیقاتی خوب که دو تن از دانشجویان دکترا ( Violet Hoو Guillermo

 )Dabosانجام دادند.

نگارش کتاب
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 در ادامه روسو تصمیم گرفت تا همه این گزاره ها و اطالعاتش در این زمینه را در قالب کتابی
چاپ کند.
 نگارش کتاب در خانه و نرفتن به دفتر کار،
 از لذت بخش ترین کارهایی که تابه حال انجام داده بود،
 سعی کرد یک نقشه جامع و کامل از هر آنچه که در ذهن داشت در این کتاب بیاورد و ارتباط گزاره ها را
با یکدیگر نشان دهد،
 کتاب ،دست و پاگیري چاپ مقاله در نشریات را هم نداشت.

 حین نگارش کتاب:
 صرف وقت زیادي براي مطالعه حقوق ،روان شناسی اجتماعی ،اقتصاد ،روابط صنعتی.
 مطالعه روزانه مجله نیویورك تایمز و جدا کردن مطالب مرتبط با قیچی.
 وي معتاد به مطالعه و بررسی مصادیق قرارداد روان شناختی در روزنامه ها شده بود.

سیر فرایندی این حوزه
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 سیر فرآیندي این حوزه میان رشته اي در مطالعه روسو:
 ارائه تعاریف (قراداد روان شناختی چیست؟)
 ارائه مدل ترکیبی (زیرمجموعه هاي آن)
 ارائه مدل محتوایی (پیش آمدها و پیامدهاي آن)
 مسائل فراتر از موضوع.
 آشنا شدن با ساخت نظري قراردادهاي روان شناختی در کارگاه هایی که براي اعضاي روان
شناسی سازمانی صنعتی ( )1996داشت.
 :1996 کتاب وي که تقدیم به پدرش کرده بود ،برنده جایزه آکادمی مدیریت شد.

ورود به فاز بین المللی تحقیق
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 براي فهم حوزه هاي همگرایی و تفاوت در پویایی هاي قراردادهاي روان شناختی در جوامع
مختلف.
 هماهنگی از طریق دیدارهاي چهره به چهره و ایمیل
 انتخاب  13کشور و آغاز تحقیق با عنوان :قراردادهاي «روانشناختی در استخدام :دیدگاه هاي فرا

ملی»
 تفاوت کشوري مانند فرانسه با نیوزلند یا انگلستان در میزان چانه زنی کارکنان ناظر به میزان
ایفاي نقش دولت.
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توصیه هایی برای توسعه نظریه جدید

توصیه هایی برای توسعه نظریه جدید
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 وي نمی خواهد که تجربه خودش را به همه تحقیقات تعمیم دهد ،چرا که مبتنی بر تجربه شخصی
و شرایط فعالیت حرفه اي او بوده است.

 شاید الزاما یک نظریه خوب نیاز به صرف وقت خیلی زیاد روي یک محور مطالعاتی
نداشته باشد.
 بهترین توصیه:
 با روش هایی کار کنید که به شما در یادگیري کمک کند و دیگران را نیز به کمک و یادگیري
فرا بخواند.

توصیه های عملی برای توسعه نظریه جدید
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 طراحی سواالت صحیح (سخت ترین قسمت یک تحقیق)
 صحبت با افراد باهوش که متفاوت از ما فکر می کنند ،به شناسایی سواالت مهم کمک
می کنند.
 در تعامل بودن با افراد واقعی در سازمان هاي واقعی ،واقعیت هاي جاري و حیطه تحقیق
را مشخص می کند.
 فهم شخصی وي از قراردادهاي روان شناختی ،با کارهاي دانشجویان دکترایش که کار
تحقیقاتی خودشان را انجام می دادند ،کامل تر شد.
 نهایتا اگر چه ممکن است این مساله براي او عجیب باشد ،اما روش اکتشافی می تواند مقدمه اي
براي توسعه نظریه باشد.

 سازماندهی افکار با استفاده از نمودارها ،طیف هاي برداري،جداول و...
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