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چکیده
هدف از این پژوهش تحلیل روابط ساختاری نقش چشمانداز زمان آینده بر قرارداد روانشناختی است و چشمممانداز زمممان آینممده
( )FTPاشاره به تفاوتهای فردی در تمایل به تفکر در مورد شرایط آینده دارد و غیر از توانایی ،تفاوتهای فممردی را میسممازد
که در طول دهههای گذشته عالقه به دست آوردن آن را افممزایش داده اسممت و هنمامیکممه قضمماوت کارکنممان از توفیمق قممرارداد
کارفرما باال باشد ،آنها بهاحتمالزیاد احساس تعهد برای جبران میکنند ،ازاینرو حس خود را از تعهد نسبت به سازمان افممزایش
میدهند .جامعه آماری این پژوهش کارکنان رسمی و قراردادی دانشماه صنعتی شاهرود هستند و کممل جامعممه  261نفممر بودهانممد،
جهت جمعآوری اطالعات از روش کتابخانهای و میدانی و تحلیل مقاالت پژوهشی استفادهشده است .برای گردآوری دادههمما و
اندازهگیری متغیرها ،پرسشنامههای استاندارد استفاده شد ،همچنین برای بررسی روایی پرسشممنامهها از روایممی محتمموایی  CVRو
تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ اسممتفاده شممد کممه همممی مممورد تا یمد قمرار گرفتنممد .ت زیمهوتحلیل
دادهها به روش مدلسازی معادالت ساختاری به کمک نرمافزار لیزرل صورت گرفته است و نتایج پژوهش نشممان داد کممه توفیمق
اقتصادی ،اجتماعی-احساسی و توسعهای کارفرما بر تعهدات کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری دارد و همچنین چشمممانداز زمممان
آینده بر توفیق توسعهای کارفرما تأثیر مستقیم و معناداری دارد و رابطۀ بین توفیق اقتصادی کارفرما با تعهدات کارکنان را تعممدیل
مینماید.
کلیدواژهها :چشمانداز زمان آینده ،قرارداد روانشناختی ،تعهدات کارکنان ،توفیق کارفرما.
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مقدمه

در دنیای پیچیده و پر چالش امروز ،سازمانها بمهمنظور موفقیممت نیازمنممد کسم

مزایممای رقممابتی هسممتند.

درصورتیکه سرمایه انسانی بهعنوان یکی از مهمترین منممابع سممازمان موردتوجممه قممرار گیممرد ،مممیتوانممد
سازمان را در این امر یاری نماید .چراکه برخی از محققان توجه به آن را استراتژی جهت کس

مزیممت

رقابتی پایدار میدانند ( .)Afjahi & Alizadeh far, 2017امروزه مهمترین مسئله و مشکل سممازمانها عممدم
اجرای وعدهها توسط کارفرما و تعهدها توسط کارکنان است و عدم شناخت و توجه بمه چشمممانداز زمممان
آینده ،به نظر میرسد به عممدم توفیممق در ایممن امممر مهممم کمممک میکنممد و ازآن اکممه امممروزه منممابع انسممانی
باارزشترین عامل تولید و مهم ترین سرمایه هر سازمان و منبممع اصمملی زاینممده مزیممت رقممابتی و ای ادکننممده
قابلیتهای اساسی هر سازمان است و مؤثرترین راه دستیابی به مزیممت رقممابتی در شممرایط فعلممی ،کارآمممدتر
کردن کارکنان سازمانها از طریق بهبود و بهسازی آنان است و از طرفی نیممروی انسممانی کارآممد همچممون
ماهی لغزندهای است که اگر نیازهای واقعی او کشف و شناسایی نمردد و بهموقع بممه آن نیازهما پاسممخ داده
نشود ،احتمممال لغممزش ،کنممارهگیممری و تممرا او از سممازمان وجممود دارد (.)Jafari & Shafeiabadi, 2006

ازاینروست که توجه محققان رفتار سازمانی و منابع انسانی به موضوعات مرتبط با تعهد سازمانی معطمموف
شده است .تعهد سازمانی عامل مهمی برای درا و فهم رفتار سازمانی و پیشبینی کنندۀ خوبی برای تمایل
به باقی ماندن در شغل است ( .)Ghayour, Behboodi & Karimpour, 2016بهترین تعریف تعهد سازمانی
را میتوان وابستمی روانشناختی احساس شده توسممط یممک فممرد بممه سممازمان خممود دانسممت (

& O'Reilly

 .)Chatman, 1986ازآن اییکه مهمترین عامل بهرهوری در سازمان و درنهایت ،کل جامعممه منممابع انسممانی
آن است ،سیستم توسعه منابع انسانی در هر سازمانی باید راههای جدیدی را برای اصممالم مممدیریت نیممروی
کار که تأثیر مثبتی بر عملکرد و بهرهوری کارکنان دارد را به وجممود آورد (.)Chen, Liaw & Lee, 2003

بنابراین نیروی انسانی کارآمد ،شاخص عمده برتممری یممک سممازمان نسممبت بمه سممازمانهممای دیمممر اسممت
بهطوریکه وجود نیروهای انسانی توانمند و متعهد به سازمان در هر سازمان ضمن کاهش غیبت ،تممأخیر
جاب ایی ،باعث افزایش چشممیر عملکرد سازمان ،نشاط روحی کارکنممان ،ت لممی بهتممر اهممداف متعممالی
سازمان و نیز دستیابی به اهداف فممردی خواهممد شممد ( .)Ghayour, et al., 2016از طممرف دیمممر محققممین
معتقدند که قرارداد روانشناختی باورهای معطوف به روابط تبادلی میان افراد و سازمان (کارفرممما) اسممت و
اعالم میدارند که مبنای روابط تبادلی مورد اشاره ،مقابلهبهمثل میان افراد و کارفرمایان بممر پایممه تعهممدات و
انتظارات طرفین از یکدیمر شکل میگیرد .نقض قرارداد روانشناختی از طرف سازمان باعث کاهش تعهد
سممازمانی در کارکنممان مممیشممود ( Pathak, Budhwar, Singh & Hannas, 2005: McInnis, eyer & F
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 .)eldman, 2009در حال حاضر مطالعات کمی بر روی عوامل مرتبط با سنّ ،مانند چشمانداز زمممان آینممده
در رابطه با قرارداد روانشناختی صورت گرفته است و درنهایت ،مطالعات بسیار کمی بممر روی تعامممل بممین
دو طرف کارفرما و کارمند بر روی قرارداد روانشناختی متمرکزشده است ( Coyle-Shapiro & Kessler,

 .)2002در عوض ،اجرای قرارداد روانشناختی معموالً تنهمما بمر روی ارزیممابی کارکنممان از توفیممق کارفرممما
تمرکممز داشممته اسممت ()Conway & Briner, 2005; Zhao, Wayne, Glibkowski & Bravo, 2007

بسیاری از سازمانها در سالهای گذشته شروع به سممرمایهگذاری بیشممتر در کممارگرانِ مسممنتر خممود ازنظممر
آموزش و توسعه کردهاند ( )Sterns & Subich, 2002ولی بهطورکلی اهداف موجود در آینده ،برنامهها و
احتماالت برای کارکنان جوانتر که تازه حرفه خود را شروع کردهاند باید کمتممر باشممد .کممارگران مسممنتر
شغل خود را کمتر ترا میکنند و یا تغییر میدهند و بممهطورکلی کمتممر از کممارگرانِ جمموان انمیمزه بممرای
شرکت در فعالیتهای توسعهای دارند ( .)Colquittet, LePine & Raymond, 2000عممالوه بممر ایممن ،ایممن
موضوع بهویژه در سازمانهایی که از سرمایه انسانی ویژه و متخصص بهره میجویند ،اهمیت بیشتری دارد.
همچنین آگاهی از طرز تلقی و انتظارات کارکنان ،به دلیل جایماهی و نقشی کممه در شممکلدهممی بممه رفتمار
خود ،دانش ویان و دانشماه و جهتدهی جامعه دارند ،اهمیت مضاعفی مممییابممد و ازایممنرو فهممم محتمموای
قراردادهای روانشناختی در بین کارکنان دانشماه (بممهعنوان کارشناسممان و فرهیختمممان کشممور کممه نقشممی
کلیدی در توسعه و رشد کشور دارند) در جهت بهرهگیری کامل از ظرفیتهای نظام آموزش عالی کشممور
بهمنظور پرورش سرمایه انسانی آینده کشور ضرورت مییابد .لذا با توجه بممه مطممالبی کممه بیممان شممد هممدف
پژوهش حاضر تحلیل نقش چشمانداز زمان آینده در نحوه شکلگیری قممرارداد روانشممناختی کارکنممان در
میان کارکنان دانشماه صنعتی شاهرود است.
چارچوب نظری تحقیق
الف :چشمانداززمانآینده ()Ftp

چشمانداززمانآینده ( ،)FTPاشاره به تفاوتهای فردی در تمایل بممه تفکممر در مممورد شممرایط آینممده اسممت
( .)Kastenbaum, 1961; Shell, & Husman, 2001چشمممانداز زمممان آینممده یممک صممفت شخصممیتی
انمیزشی-شناختی است که درنتی ه یادگیری در بافتهای مختلفی چون خانواده ،مدرسه و اجتممماع شممکل
میگیرد ( .)Melo, Finan & Worrell, 2013چشمانداز زمان آینده غیر از توانمایی ،تفاوتهممای فممردی را
ساخته که در طول دهه گذشته در هر دو زمینه پایه و کمماربردی روانشناسممی ازجملممه تصمممیمگیری انسممان،
شخصیت و روانشناسی اجتماعی و بهتازگی روانشناسی سازمانی عالقه به دست آوردنش افزایشیافته است
( .)Zacher & Frese, 2009دو ویژگی اصلی چشمانداز زمممان آینممده عبممارت اسممت از بسممط (یعنمی آینممده
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روانشناختی تا چه حد به آینده زمانی گسترش مییابد) و محتوا (یعنی فرد چه چیزی را در آینده پیشبینی
میکند (.)Seginer & Lens, 2015

ب :قرارداد روانشناختی
قرارداد روانشناختی باورهای افراد نسبت به شکل و ماهیممت کیفیممت روابممط تبممادلی و رعایممت تعهممدات و
انتظارات منطقی و مشروع طرفین تعامل و تبادل است ( .)Hemat panah, Mehdad & Farsi, 2018قرارداد
روانشناختی بهطور گستردهای بهعنوان چارچوبی برای درا روابط اشتغال و توضیح رفتممار و نمرشهممای
شممغلی استفادهشممده اسممت ( .)Guest, 2004; Zhao, et al., 2007بنمما بممه گفتممه روسممو ،1یممک قممرارداد
روانشناختی؛ باورهای فردی شکلگرفته توسط سازمان ،در مورد شرایط توافق مبادله بین افمراد و سممازمان
خود است ( .)Rousseau, 1995شرایط استفاده از قممرارداد روانشممناختی فممرد؛ شممامل درا آن شممخص از
خود او و همچنین تعهدات کارفرمایممان اسممت ( .)Dabos & Rousseau, 2004; Rousseau, 1995اگرچممه
اکثر مطالعات بر تعهدات قرارداد روانشناختی کارفرما متمرکزشده است ولی قممرارداد روانشمناختی خممود
شامل ادراا کارکنان در رابطه بمما تعهممدات متقابممل هممر دو هسممت ( .)Rousseau, 1995در هممر دو طممرفِ
کارمند و سازمان ،فرض میشود که نسبت به یکدیمر متع هد باشند و به این تعهدات وابسته هسممتند .بممهویژه
از طریق باورها؛ که تا چه حد از افتخممارات کارفرممما و یمما قممرارداد روانشممناختی بمرآورده میشممود ،انتظممار
میرود کارکنان برای ت

ربه کردن تعهد بیشتر به سمت کارفرما بروند (& Lambert, Lambert, Edwards

 .)Cable, 2002; Montes & Zweig, 2009مفهوم اصلی قرارداد روانشناختی درا اعتقمماداتی اسممت کممه
کارکنان و سازمان آنها نسممبت بممه روابممط فیمممابین خممود دارنمد ( & Gropanzano, Anthony, Daniels
.)Hall, 2017: Golden & Veiga, 2018

ج) تعهد سازمانی
تعهد سازمانی نیرویی است که فرد را ملتزم به سازمان و اهداف آن میسازد (

Meyer & Herscovitch,

 ) 2001: Allen & Meyer, 1990و از طریق میزان (شدت) هویتیابی فرد بهواسطه سازمان تعیین میشود
(اندازهگیری)( .)Brierley, 1996تعهد سازمانی کارکنان برای سازمانها مهم هستند چراکه انمیزه کارکنان
در تحقق اهداف را ترغی
موج

کرده و باعث موفقیت سازمان میشوند ( .)Oyinlade, 2018تعهد سازمانی

بروز مزیتهای متعددی ازجمله افزایش سطوم بروز رفتار شهروندی سازمانی ،تالش در محیط

________________________________________________________________
Rousseau

1
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کار ( )Paré & Tremblay, 2007میشود .آلن و میر در تحقیقات خود در زمینهی تعهد سازمانی نوعی
طبقهبندی را ارا ه دادهاند که در مقایسه با نظر دیمر محققین جامعتر و کاملتر است .این طبقهبندی به
شرم زیر است :تعهد عاطفی :آلن و میر تعهد عاطفی را بهعنوان وابستمی عاطفی فرد به سازمان و تعیین
هویت شدن از طریق آن میدانند ( .)Allen & Meyer, 1990تعهد مستمر :آلن و میر ( )1990تعهد مستمر
را صورتی از دلبستمی روانی فرد به سازمان میدانند که از ادراا کارمند از چیزهایی که در صورت
ترا سازمان از دست میدهد ،ناشی میشود .در واقع میتوان چنین گفت که تعهد مستمر شامل آگاهی
فرد از هزینههای ترا سازمان است .تعهد هن اری :بعد سوم تعهد سازمانی که کمتر رایج بوده ولی جای
بحث دارد ،تعهد هن اری است که نشاندهنده یک نوع احساس تکلیف برای ادامه همکاری با سازمان
است ،افرادی که دارای سطح باالیی از تعهد هن اری هستند احساس میکنند که م بورند در سازمان فعلی
باقی بمانند (.)Allen & Meyer, 1990

د) تبیین مدل مفهومی
مکانیسمهای زیر بنایی قرارداد روانشناختی معموالً برای استفاده از تئوری مبادله اجتممماعی ()Blau, 1964

و بهویژه مفهمموم خممود ،بممرای هن
بهموج

ممار عمممل متقابممل را بممه خممود اختصمماد داده اسممت (.)Gouldner, 1960

این هن ار ،افراد درگیر در مبادالت اجتماعی هستند و انتظار دارند که تالشهایشان توسط طرف

دیمر جبران شود که در محلهای کار این هن ار نشان داده میشود .کارفرمایان غالباً تعهدات آینممده را در
کارکنان خود ای اد میکنند تا با ای اد انمیزه ،آنها در شغل خود تالش کنند و در این سازمان باقی بمانند
( .)Lazear, 1979; Rousseau, 1995محققین اعتقاد دارند که قرارداد روانشناختی بر ت ربیات کارکنممان
تمرکز دارد ( .)Shi & Gordon, 2020هنمامیکه قضاوت کارکنان از توفیق قممرارداد کارفرممما بمماال باشممد،
آنها بهاحتمالزیاد احساس تعهد برای جبران میکنند و ازاینرو حس خممود را از تعهممد نسممبت بممه سممازمان
افزایش میدهند ( .)Coyle-Shapiro & Kessler, 2002در مطالعات قبلی بارهمما نشممان دادهشممده اسممت کممه
سطح باالیی از توفیق کارفرما به سطح باالیی از تعهممدات کارکنممان مممرتبط میشممود (

& ;Coyle-Shapiro

.) Kessler, 2002; Coyle-Shapiro & Neuman, 2004; De Vos, Buyens & Schalk, 2003

بااینحال ،این مطالعات به نوع الموهای خاد از عمل متقابل ،رسیدگی نکرد .اگرچه محققان نشان دادهاند
که تعهدات از انواع محتوای چندگانه تشکیلشده ،ولی آنها نتوانستند بممه طبیعممت و یما محتمموای تعهممدات
درگیر رسیدگی کننممد ( .)Dabos & Rousseau, 2004; De Vos et al., 2003عممالوه بممر ایمن ،بسمیاری از
مطالعات تنها در یک سمت از قرارداد روانشناختی بهاندازهگیری پرداختهاند ،بممهعنوانمثال تعهمداتِ خممود
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کارکنان یا آنچه را که کارمند معتقد است در عوض کارفرما بدهکار است ،اما بهندرت همزمان به هممر دو
پرداختهشده است.
 :H1فرضیه اول؛ توفیق قرارداد کارفرما (اقتصادی ،اجتماعی احساسی و توسعهای) ارتباط مثبتی با تعهممدات
کارکنان (درون نقشی ،شهروندی ،عملکرد باال) دارد.
در این پژوهش استدالل این است که ،چشمانداز زمان آینده نقش مهمی در روابممط قممرارداد روانشممناختی
کارکنان بازی میکند .از طرفی چشمانداز زمان آینده ( )FTPبممر ت ممارب زمممانی ذهممن مممردم تمرکممز دارد
( .) Husman & Shell, 2008; Lang & Carstensen, 2002چشمانداززمانآینده اشاره به این دارد که چه
مقدار افراد بر این باورند که در آینده باقی میماننممد ( .)Cate & John, 2007بممه عبممارتی چشمممانداز زمممان
آینده بر برنامهریزی شغلی کارکنان تممأثیر دارد (.)Fasbender, Wohrmannb, Wangc & Klehea, 2019

اگرچه سن با چشمانداززمانآینده رابطه منفی دارد ( )Zacher & Frese, 2009اممما تفاوتهممای بزرگمی در
می مان افممراد گزارششممده اسممت ( .)Fung & Lai, 2001درواقممع چشمممانداز زمممان آینممده ی مک سمماختار
انعطافپذیر ،شناختی-انمیزشی و وابسته بممه سممن اسممت کممه در طمول زمممان تغییمر مییابممد ( ;Seijts, 1998

 )Zacher & Frese, 2009; Zacher & Frese, 2009باوجود نقش مهم چشمانداززمانآینده در فرآیندهای
مربوط به سن ،تحقیقات بسیار کمی در دسترس است که بممر نقممش چشمممانداز زمممان آینممده در محممل کممار
وجود داشته باشد ( .)Cate & John, 2007عالوه بر این ،هیچ تحقیق ت ربی هنوز در نقش چشمانداززمان-
آینده بر قراردادهممای روانشممناختی منتشرنشممده اسممت ،اگرچممه محققممان بممه نقممش ضممروری آن در توسممعه
قراردادهممای روانشممناختی اشمماره نمودهانممد (

;Bal, De Lange, Jansen & Van der Velde, 2008

.)Feldman, 2009

پیشبینی این است که چشمانداز زمان آینده نقشهای مختلفی در قراردادهای روانشناختی بر اساس انواع
مختلف توفیق قرارداد روانشناختی بازی خواهد کرد :استدالل میکنیم که چشمانداز زمممان آینممده بممهطور
مسممتقیم مممرتبط بمما توفیممق توسممعهای کارفرممما اسممت؛ بنممابراین ،آنهمما بیشممتر تمایمل دارنممد بممرای سممازمان و
فرصتهای شغلی موردنیاز خود ،کارهای بلندمدت را به ان ام برسانند و همچنمین بممرای سممازمانهایی کممه
متناس

با نیازشان اشتغال و توسعه بلندمدت فراهم میکننممد ،مناسم

میباشممند .ممما اسممتدالل مممیکنیم کممه

انمیزه و بهخصود توسعه که در پیشرفت کارکنان در کار خود از طریمق یمادگیری و آممموزش بممه هممدف
من ر خواهد شد ،درگرو کارکنانی است که آینده خود را در مقابل کارکنانی که تنگنظر میباشند ارا ممه
میکنند .کارکنان با چشمانداز زمان آینده باال تمایل به جمعآوری اطالعممات متمرکممز و گسممترش وسممعت
دانش خوددارند .درحالیکه کارکنان با چشمانداز زمان آینده پممایین ،نیازهممای کمتممری بممرای فرصممتهای
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توسعه دارند .درنتی ه ،کارکنانی که پیشبینی میکننممد کممه کممار تنهمما یمک دوره کوتمماه از زمممان در درون
سازمان است (کسانی که چشمانداز زمان آینده پایینی دارند) ،کمتر نیازمنممد بممه دریافممت توسممعه میباشممند.
درم موع ،ما انتظار داریم چشمانداز زمان آینده با توفیق توسعهای کارفرما ارتباط مثبتی داشته باشد.
 :H2فرضیه دوم؛ چشمانداز زمان آینده ارتباط مثبتی با توفیق توسعهای کارفرما دارد.
از طرفی استدالل این است که چشمانداز زمان آینده روابط بین توفیق اقتصممادی و اجتممماعی-احساسمی بمما
تعهدات کارکنان را تعدیل میکند .قرارداد روانشناختی بهعنوان یک مفهوم اساسی در اثربخشی سممازمانی
موردتوجه قرار دارد؛ زیرا اجرای قرارداد روانشناختی موج

احسماس ارزشمند بممودن و من ممر بممه زایممش

اعتماد و ستادِهای کاری مثبت برای کارکنان و سازمانشان میشممود ،چراکممه قراردادهممای روانشممناختی بممر
ت ربیمات کمماری کارکنممان (خوشممایند و ناخوشممایند) سممن یده میشممود ( .)Shi & Gordon, 2020اجممرای
قرارداد روانشناختی وقتی رخ میدهد که کارکنان درا میکنند که قراردادهای روانشناختی تحققیافته
است .گرچه این قرارداد ضرورتاً الزام قانونی ندارد ،اما تحقق یا نقممض قممرارداد روانشممناختی میتوانممد بممر
نمرش و رفتارهای کارکنان تأثیر بمممذارد ( .)Seyed Naghavi & Arab, 2011نقممض پیمممان درا شممده،
اشاره به این ادراا دارد که سازمان در برآوردن تعهداتش شکسممتخورده یمما اینکممه الزامممات بیشممتری بممه
کارکنان وارد کرده است (.)Morrison & Robinson, 1997

 :H3فرضیه سوم؛ چشمانداز زمان آینده رابطۀ بین توفیق اقتصادی کارفرممما بمما تعهممدات کارکنممان را تعممدیل
مینماید.
 :H4فرضیه چهارم؛ چشمانداز زمان آینده رابطۀ بین توفیق اجتماعی -احساسی کارفرما با تعهدات کارکنممان
را تعدیل مینماید.
درنهایت با بررسی ادبیات موضوع مدل مفهومی پژوهش گزارش شممده اسممت (شممکل  .)1در ایممن پممژوهش
چشمممانداز زمممان آینممده نقممش مهممی در روابممط قممرارداد روانشممناختی کارکنمان دارد .در پممژوهش بممال و
همکاران چشمانداز زمممان آینممده فقممط سممن در نظممر گرفتممه شممده اسممت درصممورتیکه در پممژوهش حاضممر
چشمانداز زمان آینده عالوه بر سن سایر موارد مثل محل کار نیز مدنظر قرارگرفته است؛ بهعبارتدیمر در
این پژوهش چشمانداز زمان نفوذی را که مالحظات گذشته ،حال و آینمده در طیممف وسمیعی از رفتارهممای
انسانی دارند ،توصیف میکند؛ بنابراین پژوهش حاضر عممالوه بممر جامعممه پژوهشممی متفمماوت در نموع متغیممر
تعدیلگر نوآوری دارد.
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شكل  :1مدل مفهومی (اقتباس شده از مقاله بال و همكاران)2008 ،

روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقممات توصممیفی اسممت .همچنممین از
نظر رویکرد نیز رویکردی کمی داشته و با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه دادههای ممموردنظر از
جامعهآماری موردنظر گممردآوری شممده اسممت .جامعممهآممماری ایمن پممژوهش کارکنممان رسمممی و قممراردادی
دانشماه صنعتی شاهرود میباشند که کل جامعه موردنظر  261نفر بودهانممد و بمما توجممه بممه جممدول مورگممان
ح م مناس

نمونه تعداد  151نفر انتخاب شد و پرسشنامهها بهصورت تصادفی سمماده توزیممع و گممردآوری

شد .دادهها و اطالعات در این پژوهش به روش کتابخانممهای و میممدانی تهیممه و بممه روش مممدلیابی معممادالت
ساختاری با نرمافزار لیزرل تحلیل شدهاند .همچنین جهت سن ش روایی ابزار از روایی محتمموایی و تحلیممل
عاملی تأییدی و برای سن ش پایایی ابزار از آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج آن در بخش یافتممههمما
گزارش شده است.
تجزیهوتحلیل دادهها

برای بررسی روایی پرسشنامهها از روایی محتوایی  CVRو تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی پایایی از
آلفای کرونباخ استفاده شد که هممی مورد تا ید قرار گرفتند.
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جدول ( :)1میانگین و انحراف معیار متغیرهای موردمطالعه
ردیف

میانگین

متغیر
*

انحراف معیار

1

جنسیت

2

سن

39,5

3

سابقه

14,1

9,1

4

وضعیت سالمتی

3,68

0,76

5

نوع قرارداد

****

6

میزان تحصیالت

***

1,78

3,16

-

1,58
**

3,17

0,56

7

توفیق اقتصادی

2٫3722

0٫76

8

توفیق اجتماعی-احساسی

2٫8967

0٫74

9

توفیق توسعهای

2٫6689

0٫86

10

چشمانداز زمان آینده

3٫12

0٫66

11

تعهدات کارکنان

3٫84

0٫52

* (جنسیت =1زن =2مرد)

**** (نوع قرارداد =1رسمی =2قراردادی)

** (میزان تحصیالت =1دیپلم =2فوقدیپلم =3لیسانس =4فوقلیسانس و باالتر)
***(وضعیت سالمتی =1بسیار ضعیف =2ضعیف =3خوب =4عالی =5بسیار عالی )
جدول ( :)2ضریب آلفای کرون باخ پرسشنامه
عامل

تعداد سؤاالت

آلفای کرون باخ

چشمانداز زمان آینده

10

0٫858

توفیق قرارداد کارفرما

15

0٫893

تعهدات کارکنان

16

0٫876

بررسی همبستگی متغیرهای تحقیق

مبنای ت زیهوتحلیل مدلهای علممی ،ممماتریس همبسممتمی اسممت .ممماتریس همبسممتمی متغیرهممای تحقیممق در
جدول زیر ارا هشده است:
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جدول ( :)3اعتبار و همبستگی متغیرهای موردمطالعه
ردیف

متغیر

1

1

توفیق اقتصادی

1

2

3

4

2

توفیق اجتماعی-احساسی

0٫592

1

3

توفیق توسعهای

0٫644

0٫74

1

4

چشمانداز زمان آینده

0٫472

0٫404

0٫547

1

5

تعهدات کارکنان

0٫262

0٫34

0٫395

0٫46

5

1

p < .05
تحلیل عاملی تأییدی

مدل اندازهگیری سازه چشمانداز زمان آینده
متغیر چشمانداز زمان آینده توسط  10گویه در پرسشنامه مورد آزمون و بررسی قرارگرفته اسممت .ازایمنرو
برای بررسی روایی سازه تحقیق الزم است تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم موردبررسی قرار گیممرد .شممکل 2
مدل تخمین استاندارد و شکل  3مدل اعداد معناداری این سازه را نمایش میدهد .نام ابعاد سممازه بهصممورت
اختصاری استفادهشده است ،چشمانداز زمان آینده با عنوان اختصاری  FTPمشخصشده است.
جدول ( :)4اطالعات مربوط به نامگذاریهای اختصاری
نام

ردیف

نام متغیر

1

چشمانداز زمان آینده

ftp

2

سؤاالت پرسشنامه

Q

اختصاری
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شكل  :2مدل تخمین استاندارد متغیر چشمانداز زمان آینده

شكل  :3مدل تخمین استاندارد متغیر چشمانداز زمان آینده
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همانگونه که در شکل  2مدل تخمین استاندارد مشاهده میشود اکثممر سممؤاالت دارای بممار عمماملی مناسممبی
میباشند و این موضوع در شکل  3مدل اعداد معناداری نیز به اثبات رسیده اسممت اممما سممؤاالت  39و  41بمما
توجه به بار عاملیشان که از  1/96کمتر است رابطه معناداری با متغیر ندارنممد و از مممدل حممذف میگردنممد
البته با توجه بممه اینکممه مقممادیر  t-Valueبمماقی سممؤاالت از  1/96بمماالتر اسممت ،بارهممای عاملیشممان معنمیدار
میباشند و رابطه مثبت و معناداری با سازه قرارداد روانشناختی دارنممد .مممدل اصالمشممده سممازه بمما حممذف
سؤاالت ذکرشده در شکل  4و شکل  5نمایش دادهشده است.

شكل  :4مدل اصالحشده تخمین استاندارد متغیر چشمانداز زمان آینده

شكل  :5مدل اصالحشده اعداد معناداری چشمانداز زمان آینده
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جدول ( :)5شاخصهای نیكویی برازش مدل اصالحشده اندازهگیری چشمانداز زمان آینده
نیکویی برازش مدل اصالحشده چشمانداز زمان آینده
شاخصهای مدل تامپسون

شاخصهای تناس

89٫35

Chi-Square

20

df

0

P-value

0٫93

)Normed Fit Index (NFI

0٫94

)Comparative Fit Index (CFI

0٫87

)Goodness of Fit Index (GFI

0٫152

RMSEA

مدل ،حاکی از آن است که مدل نیاز به اصالحات چندانی ندارد و از بممرازش معمممولی

برخورد ار است .با توجه به اطالعات تحلیل عاملی روایی سازه تا ید شد و میتوان به سازه چشمانداز زمممان
آینده اصالمشده اتکا نمود و آن را مبنای تحلیل قرارداد.
مدل اندازهگیری سازه توفیق قرارداد کارفرما

مدل توفیق قرارداد کارفرما دارای سه بعد است .هرکممدام از ایممن سممه بعممد بما تعممدادی گویممه در پرسشممنامه
موردسن ش قرارگرفتهاند .ازاینرو برای بررسی روایی سازه تحقیق الزم است تحلیممل عمماملی مرتبمه اول و
مرتبه دوم موردبررسی قرار گیرد .روایی مدل بهوسیله نرمافزار لیزرل موردبررسی قرارگرفته است .شمکل 6
مدل تخمین استاندارد و شکل  7مدل اعداد معناداری این سازه را نمایش میدهد .الزم به ذکر است که نام
ابعاد سازه بهصورت اختصاری استفادهشده است .جدول زیممر حمماوی اطالعممات مربموط بممه نامگممذاریهای
اختصاری است.
جدول ( :)6اطالعات مربوط به نامگذاریهای اختصاری
نام

ردیف

نام متغیر

1

توفیق قرارداد کارفرما

Emp.Ful

2

توفیق اقتصادی

Eco.Ful

3

توفیق اجتماعی-احساسی

Soc.Ful

4

توفیق توسعهای

Dev.Ful

اختصاری
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شكل  :6مدل تخمین استاندارد متغیر توفیق قرارداد کارفرما

شكل  :7مدل اعداد معناداری متغیر توفیق قرارداد کارفرما
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همانگونه که در شکل  6مدل تخمین استاندارد مشاهده میشود اکثممر سممؤاالت دارای بممار عمماملی مناسممبی
میباشند و این موضوع در شکل  7مدل اعداد معناداری نیز به اثبات رسیده است اما سؤال  5با توجه به بممار
عاملی که از  1/96کمتر است رابطه معناداری با متغیر ندارند و از مدل حذف میگردد البته با توجه به اینکه
مقادیر  t-Valueباقی سؤاالت از  1/96باالتر است ،بارهای عاملیشان معنیدار میباشند و رابطممه مثبممت و
معناداری با سازه قرارداد روانشناختی دارند .مدل اصالمشده سازه با حذف سؤال ذکرشممده در شممکل  8و
شکل  9نمایش دادهشده است.

شكل  :8مدل اصالحشده تخمین استاندارد متغیر توفیق قرارداد کارفرما

جدول ( :)7شاخصهای نیكویی برازش مدل اصالحشده اندازهگیری متغیر توفیق قرارداد کارفرما
شاخصهای نیکویی برازش مدل توفیق قرارداد کارفرما
شاخصهای مدل تامپسون
157٫21

Chi-Square

74

df

0

P-value

0٫94

)Normed Fit Index (NFI

0٫97

)Comparative Fit Index (CFI

0٫87

)Goodness of Fit Index (GFI

0٫087

RMSEA
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شكل  :9مدل اعداد معناداری متغیر توفیق قرارداد کارفرما

شاخصهای تناسم

مممدل ،حمماکی از آن اسممت کممه مممدل از بممرازش خمموبی برخمموردار اسممت .لممذا نیمماز بممه

اصالحات چندانی ندارد .با توجه به اطالعات تحلیل عاملی روایی سازه تا ید شد و میتوان به سممازه توفیممق
قرارداد کارفرما اتکا نمود و آن را مبنای تحلیل قرارداد.
مدل اندازهگیری سازه تعهدات کارکنان

متغیر تعهدات کارکنان توسط سه بعد در پرسشنامه مورد آزمون و بررسی قرارگرفته اسممت .ازایمنرو بممرای
بررسی روایی سازه تحقیق الزم است تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم موردبررسی قرار گیرد .شکل  10مممدل
تخمین استاندارد و شکل  11مدل اعداد معناداری این سازه را نمممایش میدهممد .نممام ابعمماد سممازه بهصممورت
اختصاری استفادهشده است .جدول زیر حاوی اطالعات مربوط به نامگذاریهای اختصاری است.
جدول ( :)8اطالعات مربوط به نامگذاریهای اختصاری
ردیف

نام متغیر

نام اختصاری

1

تعهدات کارکنان

Emp.Obl

2

تعهدات درون نقشی

inrole

3

تعهدات شهروندی

citizens

4

تعهدات عملکرد باال

H.perfor
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شكل  :10مدل تخمین استاندارد متغیر تعهدات کارکنان

شكل  :11مدل اعداد معناداری متغیر تعهدات کارکنان

همانگونه که در شکل  10مدل تخمین استاندارد مشاهده میشود همه سممؤاالت دارای بممار عمماملی مناسممبی
میباشند و این موضوع در شکل  11مدل اعداد معناداری نیز به اثبات رسیده است .با توجه به اینکه مقممادیر
 t-Valueتمامی سؤاالت از  1/96باالتر است ،تمممامی بارهممای عمماملی معنممیدار میباشممند و رابطممه مثبممت و
معناداری با سازه تعهدات کارکنان دارند.
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جدول ( :)9شاخصهای نیكویی برازش مدل اندازهگیری متغیر تعهدات کارکنان
نیکویی برازش مدل تعهدات کارکنان
شاخصهای مدل تامپسون

شاخصهای تناس

237٫77

Chi-Square

101

df

0

P-value

0٫89

)Normed Fit Index (NFI

0٫93

)Comparative Fit Index (CFI

0٫83

)Goodness of Fit Index (GFI

0٫095

RMSEA

مدل ،حاکی از آ ن است که مدل نیاز به اصالحات چندانی ندارد و از بممرازش معمممولی

برخوردار است .با توجه به اطالعات تحلیممل عمماملی روایمی سممازه تا یممد شممد و میتمموان بممه سممازه تعهممدات
کارکنان اتکا نمود و آن را مبنای تحلیل قرارداد.
بحث و نتیجهگیری

 :H1فرضیه اول ،توفیق کارفرما (اقتصادی ،اجتماعی-احساسی ،توسعهای) ارتباط مثبتی با تعهدات کارکنان
(درون نقشی ،شهروندی ،عملکرد باال) دارد .در مدلسممازی معممادالت سمماختاری فرضممیه اول بممرازش قابممل
قبولی بهدستآمده ،تحقیق نشان میدهد:
 :H1aتأثیر مستقیم توفیق اقتصادی کارفرما بر تعهدات کارکنان معادل (تعهدات درون نقشی  ،0٫24تعهدات
شهروندی  ،0٫29تعهدات عملکرد باال  )0٫24است و بمما توجممه بممه مقممدار ( T-valueتعهممدات درون نقشممی
 ،2٫31تعهدات شهروندی  ،2٫91تعهدات عملکرد باال  )2٫55که هممی باالتر از  1/96بهدستآمده میتوان
فرضیه تحقیق را مبنی بر معنادار بودن این رابطه پذیرفت.
نتایج تحقیق نشان داد که بین توفیق اقتصادی کارفرما و تعهدات کارکنان در دانشماه صنعتی شاهرود رابطه
مستقیم و معناداری وجود دارد؛ به عبارتی کارفرممما میتوانممد بمما عمممل بممه تعهممدات اقتصممادی ماننممد پممول و
اجناسی و همچنین حقوق و دستمزد و مزایای جانبی در افزایش تعهدات کارکنان مؤثر واقع شود .با توجممه
به نتایج بهدستآمده از آزمون میانمین جامعهآماری برای توفیق اقتصادی کارفرما که  2.37است ،میتمموان
به حاصل نشدن درا عملکرد اقتصادی کارفرما توسط کارکنان و یا عدم توفیق کامل در ایفممای تعهممدات
اقتصادی توسط کارفرما اشاره نمود.
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 :H1bتأثیر مستقیم توفیق اجتماعی-احساسممی بممر تعهممدات کارکنممان معممادل (تعهممدات درون نقشممی ،0٫55
تعهدات شهروندی  ،0٫5تعهدات عملکرد باال  )0٫43است و بمما توجممه بممه مقممدار ( T-valueتعهممدات درون
نقشی  ،4٫71تعهدات شهروندی  ،4٫67تعهدات عملکرد باال  )4٫38که هممی بمماالتر از  1/96بهدسممتآمده
می توان فرضیه تحقیق را مبنی بر معنادار بودن این رابطه پذیرفت .با توجه به نتممایج بهدسممتآمده از آزمممون
میانمین جامعه آماری ،نشان داد که بین توفیق اجتماعی-احساسی و تعهدات کارکنان در دانشممماه صممنعتی
شاهرود رابطه معناداری وجود دارد؛ به عبارتی سازمان تا حدودی توانسته است که محیط کاری مناسم

و

رفتاری محترمانه برای کارکنان خود داشته باشد ولی ازآن اییکه ایممن میممانمین در مممرز میممانی قرارگرفتممه،
همانطور که میتوان با افزایش آن موجبات افزایش تعهدات کارکنان را رقم زد ،بایممد نسممبت بممه شممکننده
بودن آن توجه خاصی نمود.
 :H1cتأثیر مستقیم توفیق توسعهای کارفرما بر تعهدات کارکنان معادل (تعهدات درون نقشی  ،0٫52تعهدات
شهروندی  ،0٫45تعهدات عملکرد باال  )0٫41است و بمما توجممه بممه مقممدار ( T-valueتعهممدات درون نقشممی
 ،4٫54تعهدات شهروندی  ،4٫35تعهدات عملکرد باال  )4٫28که هممی باالتر از  1/96بهدستآمده میتوان
فرضیه تحقیق را مبنی بر معنادار بودن این رابطه پذیرفت .با توجه به نتایج بهدسممتآمده از آزمممون میممانمین
جامعه آماری نشان داد که توفیق توسممعهای کارفرممما و تعهممدات کارکنممان در دانشممماه صممنعتی شمماهرود از
وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است؛ به عبارتی سازمان توانسممته اسممت تمما حممدودی نیازهممای آموزشممی را
برطرف نموده و به میزان متوسطی کارکنان را در تصمیمگیریها مشارکت دهممد .بممهطورکلی تممأثیر توفیممق
کارفرما بر تعهد کارکنممان در پممژوهشهممای دیمممر همچممون کویممل-شمماپیرو و نئومممان ( ،)2004دی وس و
همکاران ( )2003و کویل –شاپیرو و کسلر ( )2002تأیید شده است.
 :H2در مدلسازی معادالت ساختاری فرضیه دوم ،برازش قابل قبولی بهدستآمده و تحقیممق نشممان میدهممد
تأثیر مستقیم چشمانداز زمان آینده بر توفیق توسعهای کارفرما معادل 0.6

است و با توجه به مقدار T-value

 6.6که باالتر از  1/96بهدستآمده میتوان فرضیه تحقیق را مبنی بر معنادار بودن این رابطه پذیرفت.
با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون میانمین جامعهآماری نشان داد که چشمانداز زمممان آینممده و توفیممق
توسعه ای در دانشماه صنعتی شاهرود از وضعیت مطلوبی برخوردار میباشند؛ به عبارتی کارکنان سازمان از
چشمانداز زمان آینده مناسبی برخوردار میباشند و همچنین بیشترین تأثیر مستقیم چشمانداز زمان آینده بممر
روی پشتیبانی برای یادگیری مهارتهای جدید و بهروز بودن آموزش در توفیق توسعهای کارفرما اسممت و
در آیتمهای «مشارکت در تصمیمگیری» و «پشتیبانی حرفهای و مشماوره» تممأثیر کمتممری را شممامل میشممود.
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بهطورکلی تأثیر چشمانداز زمان آینممده بممر توفیممق کارفرممما در پممژوهشهممای دیمممر همچممون کممت و جممان
( ،)2007بال و همکاران ( )2008و فلدمن ( )2009تأیید شده است.
 :H3فرضیه سوم چشمانداز زمان آینده رابطۀ بین توفیق اقتصممادی کارفرممما بمما تعهممدات کارکنممان را تعممدیل
مینماید.
در مدلسازی معادالت ساختاری فرضیه سوم برازش قابل قبولی بهدستآمده ،تحقیممق نشممان میدهممد تممأثیر
مستقیم توفیق اقتصادی کارفرما بر تعهدات کارکنان معادل  0٫05است و با توجه به مقدار 0٫56 T-value
که پایینتر از  1/96بهدستآمده ،این رابطه معنادار نیسممت .از طرفممی ضممری

غیرمسممتقیم متغیممر چشمممانداز

زمان آینده ( 0٫47و  )0٫41بهدستآمده و با توجه بممه مقممدار  4٫13( T-valueو  )4٫37کممه بمماالتر از 1/96
بهدستآمده و معنادار است ،حاصلضرب تخمین مسیر غیرمستقیم بیشتر از تممأثیر مسممتقیم توفیممق اقتصممادی
کارفرما بر تعهدات کارکنان است ،پس میتوان فرضیه تحقیق را مبنی بر معنادار بممودن ایممن رابطممه (تعممدیل
گری چشمانداز زمان آینده) پذیرفت .بهطورکلی تأثیر چشمانداز زمان آینده بر توفیق اقتصادی کارفرما در
پژوهشهای دیمر همچون سیدنقوی و عرب ( )1390و مورسون و رابینسون ( )1997تأیید شده است.
 :H4فرضیه چهارم چشمانداز زمان آینده رابطۀ بین توفیق اجتماعی -احساسی کارفرما با تعهممدات کارکنممان
را تعدیل مینماید.
در مدلسازی معادالت ساختاری فرضیه چهارم برازش قابل قبولی بهدستآمده ،تحقیق نشان میدهد تممأثیر
مستقیم توفیق اجتماعی-احساسی بر تعهدات کارکنان معادل  0٫24است و با توجه به مقدار 2٫38 T-value
که باالتر از  1/96بهدستآمده ،این رابطه معنادار است .از طرفی ضری

غیرمستقیم متغیر چشمممانداز زمممان

آینممده ( 0٫47و  )0٫38بهدسممتآمده و حاصلضممرب تخمممین آن کمتممر از تممأثیر مسممتقیم توفیممق اجتممماعی-
احساسی کارفرما بر تعهدات کارکنان است ،پس نمیتوان فرضیه تحقیق را مبنی بر معنادار بودن این فرضیه
(تعدیل گری چشمانداز زمان آینده) پذیرفت .ولی ازآن اییکه رابطه غیرمستقیم معنممادار بممود میتمموان بممه
نقش میان یگری ناقص چشمانداز زمان آینده در رابطه بین توفیق اجتماعی -احساسی کارفرما با تعهمدات
کارکنان اشاره کرد .بهطورکلی تممأثیر چشمممانداز زمممان آینممده بممر توفیممق اجتممماعی-احساسممی کارفرممما در
پژوهشهای دیمر همچون سیدنقوی و عرب ( )1390و مورسون و رابینسون ( )1997تأیید شده است.
جدول ( :)10تحلیل مسیر فرضیات تحقیق
معناداری

*

ضرای

تأیید

2.31 2.91 2.55

ضرای

مسیر

0.24 0.29 0.24

فرضیات
H1a
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تأیید

4.71 4.67 4.38

0.55 0.5 0.43

H1b

تأیید

4.54 4.35 4.28

0.52 0.45 0.41

H1c

تأیید

6.6

0.6

H2

تأیید

0.05 > 4.37*4.13

0.05 > 0.47*0.41

H3

رد

2.38 < 4.76*3.52

0.24 < 0.47*0.38

H4

* نتی ه آزمون فرضیات بااطمینان 0.95

شكل  :12مدل نهایی معادالت ساختاری پژوهش

این پژوهش باهدف کلی بررسی نقش چشمانداز زمانآینده بممر رابطممه توفیممق قممرارداد کارفرممما و تعهممدات
کارکنان صورت گرفته است ،تعهدات کارکنممان موضمموعی اسممت کممه ابعمماد مختلفممی را در برمیگیمرد ،بمما
احترام به کارمند ،او سهم تعهدات خود را با تالش بیشتر در کار به جهت کمک به کارفرممما ارا ممه خواهممد
داد؛ بنابراین ،تعهدات کارکنان اغل

مسممتلزم تممالش در ابعمماد رفتارهممای درون نقممش ،رفتممار شممهروندی و

عملکرد باال میباشد (.)Van Dyne & LePine, 1998; Workman & Bommer, 2004

این تعهدات از فعالیت درون نقشی متفاوت تشکیلشده ،مثالً کارکنان فراتر از کمکهای استاندارد کمک
میکنند .برای به دست آوردن مزیت رقابتی ،سازمان بهصورت فزایندهای وابسته به مشارکت فعال کارکنان
بسیار متعهد میباشد.
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کارکنانِ با چشمانداز زمان آینده باال ،بر روی آینده و پاداشی که در آینده به دست خواهند آورد متمرکممز
میشوند ( .)Zacher, et al., 2009افرادی که آینده خود را بهصورت م دد ت ربه میکننممد بیشممتر احتمممال
دارد که با فرصتهای زیادی در زندگی و در محل کار مواجه شوند؛ بنابراین آنها بیشتر تمایل دارند برای
سممازمان و فرصممتهای شممغلی موردنیمماز خممود ،کارهممای بلندمممدت را بممه ان ممام برسممانند و همچنمین بممرای
سازمانهایی که متناس

با نیازشان اشتغال و توسعه بلندمدت فراهم میکنند ،مناس

میباشند.

کارکنان با چشمانداز زمان آینده باال تمایمل بممه جمممعآوری اطالعممات متمرکممز و گسممترش وسممعت دانممش
خوددارند .درحالیکه کارکنان با چشمانداز زمان آینده پایین ،نیازهای کمتممری بممرای فرصممتهای توسممعه
دارند .درنتی ه ،کارکنانی که پیشبینی میکنند که کار تنهمما یمک دوره کوتمماه از زمممان در درون سممازمان
میباشد (کسانی که چشمانداز زمان آینده پایینی دارند) ،کمتر نیازمند به دریافت توسعه میباشند.
یافتههای پژوهش مشخص نمود که بین چشمانداز زمان آینده و تعهدات کارکنان رابطه مستقیم و معناداری
وجود دارد و چشم انداز زمان آینده در رابطه بین توفیق اقتصادی کارفرما و تعهدات کارکنان نقش تعممدیل
گری را بازی میکند ،همچنین نتمایج بهدسممتآمده از آزمممون میممانمین یممک جامعممهآممماری نشممان داد کممه
چشمانداز زمان آینممده و تعهممدات کارکنممان در دانشمماه صممنعتی شمماهرود از وضممعیت مطلمموبی برخمموردار
میباشد برای مدل چشم انداز زمان آینده در حالت تخمممین اسممتاندارد ،تحلیممل عمماملی تأییمدی مرحلممه دوم
ان ام شد .برای چشمانداز زمان آینده ،شاخص بینهایت بودن آینده بمما ضممری
عاملی بوده و درنتی ه در اولویت اول قرار دارد و داشتن امکانممات مناسم

 ،0/89دارای بمماالترین بممار

در آینممده کمتممرین رابطممه را بمما

تعهدات کارکنان در دانشماه صنعتی شاهرود دارند.
پیشنهادها در راستای فرضیه اول تحقیق
با توجه به اینکه در یافتههای تحقیق ،کارکنان به دستمزد نامطلوب و پایینتر از حد متوسط اشاره داشتهاند،
این مطالعه نشان داد که ایممن شمماخص تممأثیر معنمماداری بممر روی ایفممای تعهممدات کارکنممان دارد و عملکممرد
دانشماه از دیدگاه کارکنان نمماقض قمرارداد روانشممناختی میباشممد .ازایمنروی بممه مممدیریت دانشممماهها و
سازمان آموزشوپرورش پیشنهاد میگردد با تقویت سیستم پرداخممت مبتنممی بممر عملکممرد و توجممه بممه نمموع
شغل ،مسئولیتها و استانداردها ی زندگی ،به ارتقای سطح کیفی اقتصادی کارکنان کمک نماید .همچنین
شفافسممازی و ارا ممه گزارشهمای مسممتمر در خصمود عملکممرد حمموزه منممابع انسممانی دانشممماه در ممموارد
ذکرشده ،میتواند در تغییر نمرش کارکنان نسبت به توفیق اقتصادی کارفرما کمک نماید.

تحلیل روابط چندگانه ساختاری نقش چشمانداز زمان آینده در نحوه شکلگیری قرارداد...
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از نکات مطلوب یافتههای تحقیق درزمینه توفیق اجتماعی-احساسی ،رفتار محترمانه کارفرما و وجود محیط
ایمن در محل کار میباشد که بیشترین ضری

تأثیر را دارا میباشند و مدیریت دانشماه در این زمینه موفق

عمل نموده است ،ولی با توجه به تأثیر بسزایی که توفیق اجتماعی-احساسی کارفرما دارد پیشنهاد میگردد
نسبت به انعطافپذیر ی سازمان در برنامه کاری کارکنان و توجه به نظرات کارکنان در اصالم روند کاری
اقدام ویژهای صورت پذیرد.
توفیق توسعهای کارفرما در یافتههای این مطالعه یکی از مؤثرترین عوامل شناساییشممده در ان ممام تعهممدات
توسط کارکنان میباشد که از منظر کارکنان به آن کمتر توجه شده است ،مدیریت دانشماه میتواند بمما در
نظر گرفتن پشتیبانی حرفهای و مشاوره هم به شناخت کارکنان از اجرای تعهدات خود کمک کند و هم در
مقابل ،تأثیر بسزایی در افزایش تعهدات کارکنان بهوسیله عملکممرد توسممعهای خممود داشممته باشممد .همچنممین
کارفرممما میتوانممد بمما حمایممت بیشممتر ،از کارکنممان بممرای یممادگیری مهارتهممای جدیممد ،بممهروز کممردن
آموزشهممایش و افممزایش مشممارکت دادن کارکنممان در تصمممیمگیریها ،در وضممعیت مطلمموبی از توفیممق
اقتصادی کارفرما قرار گیرد.
پیشنهادها در راستای فرضیه دوم تحقیق
در این مطالعه میزان تأثیر چشمانداز زمان آینده بر توفیق توسعهای کارفرما ،نشان از اهمیت قمماطع پممرداختن
کارفرما به ارتقای سطح چشمانداز زمان آینده در کارکنان میباشد و بیشترین نقممش در ایممن مقولممه ،تبیممین
فرصتهایی در آینده و تقویت احساس فناناپذیری و فعل توانستن در افراد میباشممد کممه مطالعممات در ایممن
پژوهش نشان میدهد که این شاخصها در حد متوسط و کمتر از متوسط قرار دارند .ازاینروی به مدیریت
دانشماهها و سازمان آموزشوپرورش پیشنهاد میگردد جهت باال بردن درا کارکنان از تحقق توسعهای
کارفرما ،به تقویت چشمانداز زمان آینده در کارکنان بپردازند .به ایممن صممورت کممه در قممرارداد ضمممنی یمما
آشکار افراد ،تضمین آینده شغلی آنها را تقویت نمایند ،چراکه چشمانداز زمان آینده اشمماره بممه ایمن دارد
که چه مقدار افراد بر این باورند که در آینده باقی میمانند (.)Cate & John, 2007
پیشنهادها در راستای فرضیه سوم تحقیق
در این مطالعه چشم انداز زمان آینده رابطه توفیق اقتصادی کارفرما و تعهدات کارکنان را تعدیل مینمایمد؛
یعنی توفیق اقتصادی کارفرما با چشمانداز زمان آینده مختلف (باال و پایین) در افراد ،تأثیر متفاوتی بر ایفای
تعهدات آنها میگذارد ،لذا ازآن اییکه کیت و جان ( )2007نشان دادند که چشمانداز زمان آینده در دو
بعد کیفی؛ الف :تمرکز بر روی فرصتها و ب :تمرکز بر روی محدودیتها ارا ه میشود و همچنین افممراد
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با تمرکز قوی بر روی فرصتها ،آینده خود را درراه مثبتی درا میکنند .به مدیریت دانشماهها و سازمان
آموزشوپرورش پیشنهاد میگردد در جهت تقویت افرادی که بر روی فرصتها متمرکز هسممتند و نسممبت
به تغییر رویه کارکنان متمرکز بر روی محدودیتها گام بردارند چراکه آنها بر روی گزینممهها ،برنامممهها و
اهدافی که هنوز در عمرِ باقیمانده خود میتوانند دنبال کنند ،تمرکز میکنند.
البته در این مطالعه میانمین شاخصهای متمرکز بممر روی محممدودیتها در حممد مطلمموبی ارزیممابی گردیمده
است و کارفرما میبایسمت بممه ای مماد و تفهممیم فرصممتهای پممیش روی کارکنممان در زنممدگی کمماری آنهمما
بپردازد.
محدودیتهای تحقیق

مطالعات بر رویدادهها در این پژوهش مقطعی بود و درنتی ممه نمیتوانممد درا علمی از آن سمماخته شممود و
مطالعات طولی در این زمینه موردنیاز است .نتایج این پژوهش را نمیتوان به همه کارکنممان سممازمان تعمممیم
داد ،چراکه سیستم حقوق و مزایا ممکن است متفاوت باشد و در ایممن مطالعمه فقممط بممه دو طیممف کارکنمان
رسمی و قراردادی پرداختهایم .در این مطالعه تحقق و تحقق بیشازحد قابلتشخیص نیسممت ،ممکممن اسممت
کارکنان در تحقق بیشازحد ،تعهدات قرارداد روانشناختی بیشتری از خود نشان دهنممد .ابممزار جمممعآوری
اطالعات در این پژوهش پرسشنامه بوده است و پرسشنامه خود دارای محممدودیتهای ذاتممی اسممت و بمما
توجه به موضوع پژوهش این محدودیت ها بیشتر بوده است .در حوزه مدیریت نیروی انسانی کمتر بممه ایممن
موضوع پرداختهشده و خصوصاً در ایران مطالعات کمی در این زمینه صورت پذیرفته است.
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