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Abstract
Introduction: Psychological contract plays a pivotal role in defining employee-organization 
relationships. Given the complex concept of psychological contracts, and the existence of 
scattered and diverse information on how to form and develop, and identify the contents of nurses 
'psychological contracts in previous research, in this study, the concept of nurses' psychological 
contract is systematically reviewed and research gaps are identified. To further clarify the concept of 
psychological contracts research recommendations will be presented to future researchers.
Methods: This systematic review conducted from January 6th to January 22, 2022, by searching 
the keywords separately in the abstract, keywords and titles of the articles in the valid domestic and 
international databases. Using the proposed case protocols for systematic and meta-analytic review 
studies, 3124 studies were initially reviewed, which at the end, according to the entry and exit criteria 
of cross-sectional evaluation tool, 9 papers were entered into the qualitative analysis process.
Results: Various factors such as mutual obligations of employer and nurses, providing support and 
supportive obligations of employer, type of corporate social responsibility, perceived organizational 
support, job demands and job resources, methods of attracting nurses (permanent vs temporary 
contract) and nurses 'expectations play a role in the formation and development of nurses' psychological 
contracts. Nurses create psychological contracts with their organization through transactional, 
relational, and ideological types. Various forces, including patients, managers, peers, and colleagues, 
are involved in creating and shaping psychological contract contents.
Conclusions: Most of the information so far is about the process of formation and development, and 
the content of transactional and relational psychological contract. Information about the ideological 
contracts of nurses is very limited and the role of various factors in the process of formation and 
development of these contracts is unclear. It is also recommended future studies consider the role of 
time concerning the form and development of various psychological contract contents.
Keywords: Formation of psychological contracts, Development of psychological contracts, Content 
of psychological contracts, Psychological contracts of nurses, Nurse.
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چکیده
ــای  ــده قرارداده ــوم پیچی ــه مفه ــه ب ــا توج ــش محــوری دارد. ب ــازمان نق ــط کارمند-س ــف رواب ــرارداد روانشــناختی در تعری ــه: ق مقدم
روانشــناختی، و وجــود اطالعــات پراکنــده و متنــوع در مــورد نحــوه شــکل گیــری و توســعه، و محتــوای قراردادهای روانشــناختی پرســتاران 
در پژوهــش هــای پیشــین، در ایــن مطالعــه بــه روش نظــام منــد مفهــوم قــرارداد روانشــناختی پرســتاران بررســی مــی شــود و ضمــن 

شناســایی شــکاف هــای پژوهشــی، پیشــنهادهایی بــرای روشــن تــر شــدن ایــن مفهــوم بــه پژوهشــگران آتــی ارائــه مــی شــود.
ــه طــور مجــزا در  ــدی پژوهــش ب ــای کلی ــه ه ــا جســتجوی کلم ــاه 1400، ب ــا ســی ام دی م ــانزدهم ت ــه از ش ــن مطالع روش کار: ای
چکیــده، واژگان کلیــدی و عنــوان مقــاالت در پایــگاه داده هــای معتبــر داخــل و خارجــی انجــام شــد. بــا اســتفاده از پروتــکل هــای مــوارد 
پیشــنهادی بــرای مطالعــات مــرور نظــام منــد و فراتحلیــل، تعــداد 3124 مطالعــه مــورد بررســی ابتدایــی قــرار گرفــت کــه در انتها بــا توجه 

بــه معیارهــای ورود و خــروج و ابــزار ارزیابــی مطالعــات مقطعــی 9 مقالــه وارد فراینــد کیفــی تحلیــل شــدند.
ــوع  ــا، ن ــی کارفرم ــه پیشــتیبانی و تعهــدات حمایت ــا و پرســتاران، ارائ ــل کارفرم ــه تعهــدات متقاب ــی از جمل ــوارد مختلف ــا: م ــه ه یافت
مســوولیت پذیــری اجتماعــی شــرکتی، حمایــت ســازمانی ادراک شــده، تقاضاهــای شــغلی و منابــع شــغلی، شــیوه هــای جــذب پرســتار 
ــد.  ــری و توســعه قراردادهــای روانشــناختی پرســتاران نقــش دارن ــت( و انتظــارات پرســتاران در شــکل گی ــا موق ــم ی ــرارداد دائ ــوع ق )ن
پرســتاران قراردادهــای روانشــناختی خــود را بــا ســازمان خــود از طریــق عناصــر مبادلــه ای، رابطــه ای، و آرمانــی ایجــاد مــی کننــد. عوامل 
مختلــف از جملــه بیمــاران، مدیــران، همتایــان و همــکاران در ایجــاد و شــکل دهــی محتــوای قراردادهــای روانشــناختی نقــش دارنــد. 
نتیجــه گیــری: بیشــتر اطالعــات تاکنــون در مــورد فراینــد شــکل گیــری و توســعه، و محتــوای قراردادهــای روانشــناختی مربــوط بــه 
قراردادهــای رابطــه ای و مبادلــه ای اســت. در مــورد قراردادهــای آرمانــی پرســتاران اطالعــات بســیار محــدود اســت و نقــش عوامــل 
ــوای  ــواع محت ــری و توســعه ان ــه مــی شــود شــکل گی ــا نامشــخص اســت. توصی ــن قرارداده ــری ای ــف در توســعه و شــکل گی مختل

قراردادهــای روانشــناختی بــا در نظــر گرفتــن نقــش زمــان در مطالعــات آتــی صــورت پذیــرد.
ــناختی،  ــای روانش ــوای قرارداده ــناختی، محت ــای روانش ــعه قرارداده ــناختی، توس ــای روانش ــری قرارداده ــکل گی ــا: ش ــدواژه ه کلی

ــتار. ــتاران، پرس ــناختی پرس ــای روانش قرارداده

مقدمه
ــط کارمند-ســازمان  ــف و فهــم رواب ــرارداد روانشــناختی در تعری ق
ــرارداد روانشــناختی  ــه طــور خــاص، ق نقــش محــوری دارد )1(. ب
متشــکل از باورهــا و ادراکات کارکنــان اســت کــه توســط ســازمان 
ــط  ــکیل دهنده رواب ــح تش ــی و صری ــدات ضمن ــا تعه ــه ب در رابط
ــاس  ــر اس ــر ب ــی دیگ ــه عبارت ــت )2(. ب ــه اس ــکل گرفت کاری ش
مفهــوم قــرارداد روانشــناختی، پرســتار باورهایــی نســبت بــه قــول 

ــزم  ــود را مل ــل خ ــه او داده دارد و در مقاب ــازمان ب ــه س ــی ک های
ــد.  ــی دان ــا م ــران آنه ــرای جب ــی ب ــف و تعهدات ــام وظای ــه انج ب
غالبــا در ادبیــات موجــود، مفهــوم قــرارداد روانشــناختی مبتنــی بــر 
نظریــه تبــادل اجتماعــی )3(  و هنجــار عمــل متقابــل )4( اســت 
ــان و ســازمان شــان  ــن کارکن ــل بی ــه متقاب کــه تعهــدات و مبادل
ــر ایــن  ــی، فــرض ب ــه طــور کل ــرد. ب ــرار مــی گی ــد ق مــورد تاکی
ــادل  ــا تع ــد ت ــان تــالش می کنن ــدان و کارفرمای اســت کــه کارمن
ــه  ــی ک ــارکت های متقابل ــوق ها و مش ــر مش ــه ای را از نظ عادالن
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بــه یکدیگــر ارائــه می کننــد، حفــظ کننــد. بنابرایــن، وجــود هــر دو 
مصــداق مثبــت »اگــر شــما بــه تعهــد خــود وفــا کنیــد،  مــن بــه 
تعهــد خــود عمــل می کنــم« و منفــی »اگــر شــما بــه تعهــد خــود 
عمــل نکنیــد، مــن بــه تعهــد خــود عمــل نمی کنــم« بایــد بــرای 
ــه شــود )2(.  درک کامــل قراردادهــای روانشــناختی در نظــر گرفت
در نتیجــه بــاور بــه اینکــه عمــل متقابــل )بیــن یــک فــرد و یــک 
ســازمان( رخ خواهــد داد مــی توانــد پیشــروی بــرای توســعه یــک 
قــرارداد روانشــناختی باشــد. بــا ایــن حــال، ایــن اعتقــاد فــرد بــه 
تعهــد متقابــل اســت کــه قــرارداد را تشــکیل مــی دهــد )5(. فهــم 
ــیار  ــط کاری بس ــالت و رواب ــود تعام ــناختی در بهب ــرارداد روانش ق
مهــم تلقــی مــی شــود. درک نحــوه شــکل گیــری و توســعه ایــن 
قراردادهــا، و ماهیــت آنهــا، زمینــه ای را بــرای ایجــاد و حفــظ یــک 
قــرارداد روانشــناختی مثبــت در میــان پرســتاران فراهــم مــی کنــد 
)6( و پرســتاران ارزش و نقــش مهــم شــان در پیــش بــرد اهــداف 
بیمارســتان را مــی ببیننــد. همچنیــن بــه طرفیــن قــراداد کمــک 
مــی کنــد انتظــارات غیرواقــع بینانــه از یکدیگر نداشــته باشــند و در 
صــورت بــروز تعــارض یــا اختــالف از طریــق ارتباطــات و تعامــل 

بــا یکدیگــر قراردادهــا را بهبــود دهنــد.
در تشــکیل و توســعه قراردادهــای روانشــناختی نیروهــای خاصــی 
ــتار، شــخصیت  ــی پرس ــای درون ــال انگیزه ه ــد )7(. مث ــش دارن نق
پرســتار، همســویی ارزش هــای پرســتار بــا ارزش های بیمارســتان، 
نــوع اســتخدام پرســتار )رســمی بــودن در مقابل قــراردادی بــودن(. 
همچنیــن عوامــل دور و نزدیــک در تشــکیل و توســعه قراردادهــای 
روانشــناختی موثــر هســتند. در ایــن راســتا پرســتار از طریــق تعامل 
بــا عوامــل دور )مســوولین جــذب، مدیــران و ریاســت بیمارســتان( 
ــاران(  ــان، سرپرســت، و بیم ــکاران، همتای ــک )هم ــل نزدی و عوام
ــی و پیچیدگــی در  ــن پویای ــد )8(  کــه ای ــرار مــی کن ــاط برق ارتب
قراردادهــای روانشــناختی، بــر اســاس مبانــی نظــری قراردادهــای 
روانشــناختی نیازمنــد بررســی دقیــق اســت )9(.  ســه نــوع محتوای 
ــا  ــه ای، رابطــه ای و آرمانــی ی قــرارداد روانشــناختی شــامل مبادل
ارزش-محــور شــناخته شــده انــد )10( کــه عوامــل دور و نزدیک به 
آنهــا شــکل مــی دهنــد. بــا ایــن وجــود تمرکــز مطالعــات گذشــته 
بــر قراردادهــای معاملــه ای و رابطــه ای بــوده اســت. قراردادهــای 
رابطــه ای پایــان بــاز و شــامل عوامــل غیــر پولــی ماننــد وفــاداری 
هســتند کــه بــه راحتــی توســط ســازمان قابــل تامیــن نیســتند، در 
حالــی کــه قراردادهــای مبادلــه ای ملمــوس، کوتــاه مــدت و قابــل 
معاملــه هســتند کــه تامیــن آنهــا توســط ســازمان راحــت تر اســت 
ــرای  ــی تعهــد فــرد ب ــرارداد روانشــناختی آرمان ــه ســوم ق )5(. گون
پیگیــری یــک هــدف یــا اصــل ارزشــمند )کــه بــه منافع شــخصی 
محــدود نمــی شــود( و بــه طــور ضمنــی در رابطــه فرد-ســازمان 
مبادلــه مــی شــود، تعریــف مــی شــود )11(. در قــرارداد رابطــه ای 

فــرد بیشــتر قراردادهــا را بــا سرپرســتان مســتقیم یــا همتایــان، یــا 
بــا عوامــل ســازمانی ســطح دورتــر توســعه مــی دهــد. در محتــوای 
ــا  ــطح دور، ی ــازمانی س ــل س ــا عوام ــا را ب ــرد آنه ــه ای ف مبادل
عوامــل نزدیــک تــر مثــل سرپرســت ایجــاد مــی کنــد. همچنیــن 
محتــوای آرمانــی کــه فراتــر از منافــع شــخصی اســت و متمرکــز 
ــا  ــد ب ــا ارزش هــای ســازمان اســت )11( مــی توان ــر رســالت ی ب
عوامــل دور و نزدیــک از پیــش گفتــه شــده و همچنیــن بیمــاران 
و بــه طــور عــام تــر بــا جامعــه یــا بخشــی از جامعــه توســعه پیــدا 
ــر  ــه ب ــینه ک ــج در پیش ــدی رای ــوب دو بع ــه چارچ ــد. در نتیج کن
ــت،  ــز اس ــه ای متمرک ــه ای و رابط ــای معامل ــوای قرارداده محت
ــر اســاس  ــه ب ــا بیمارســتان را ک ــتاران ب ــد رابطــه پرس ــی توان نم
باورهــای ارزش محــور یــا آرمانــی را در برگیــرد. همچنیــن در بافت 
ــش  ــه نق ــون ب ــتاری تاکن ــه پرس ــا حرف ــتاران و ی ــی پرس موقعیت
عوامــل مختلــف )یعنــی مدیــران، همــکاران، همتایــان، سرپرســت، 
بیمــاران( در ارتبــاط با شــکل گیری و توســعه قــرارداد روانشــناختی 
آرمانــی پرداختــه نشــده اســت. بــه دلیــل پیچیدگــی مفهوم قــرارداد 
ــن  ــتاری در ای ــوزه پرس ــات ح ــی مطالع ــناختی و پراکندگ روانش
موضــوع، هــدف مطالعــه نظــام منــد حاضــر تبیین شــکل گیــری و 
توســعه، و محتــوای قراردادهــای روانشــناختی پرســتاران بر اســاس 
مطالعــات پیشــین و شناســایی شــکاف هــای تحقیقاتی و پیشــنهاد 

مســیرهای پژوهشــی بــرای محققــان آینــده اســت.

روش کار
ــاه 1400،  ــا ســی ام دی م ــد از شــانزدهم ت ــرور نظــام من ــن م ای
مطابــق بــر مــوارد پیشــنهادی بــرای مطالعــات مــرور نظام-منــد 
ــناختی  ــای روانش ــی قرارداده ــدف بررس ــا ه ــل )12( ب و فراتحلی
پرســتاران )فراینــد شــکل گیــری، توســعه و محتــوای قراردادهــا( 
انجــام پذیرفــت )نمــودار 1(. در ادامــه اســتراتژی تحقیــق، 
ــا  ــل داده ه ــتخراج و تحلی ــوه اس ــروج، نح ــای ورود و خ معیاره

ــود. ــی ش ــح داده م توضی
استراتژی تحقیق

طراحــی اســتراتژی و پروتــکل هــای جســتجو توســط نویســندگان 
ــان  ــه زب ــش ب ــدی پژوه ــای کلی ــه ه ــد. کلم ــام ش ــه انج مقال
 Psychological contract ، formation of انگلیســی از جملــه
 psychological contract ،development of psychological

 contract ،, nature of psychological contract، nurse

obligations ،nurse psychological contract بــه طــور مجــزا 

ــا ترکیــب هــای  ــوان مقــاالت ب ــدی و عن ــده، واژگان کلی در چکی
مختلــف دســتورهای OR و AND مــورد جســتجو قــرار گرفتنــد. 
جســتجو در پایــگاه داده هــای Scopus،Web of Science ، و 
 Mendeley و Google Scholar ســپس در موتورهای جســتجوگر
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صــورت گرفــت. همچنیــن معــادل فارســی ایــن کلمــات در پایــگاه 
ــورد  ــی Magiran  و SID و Google Scholar م ــای داخل داده
ــرم افــزار  جســتجو قــرار گرفتنــد. همــه مقــاالت انگلیســی وارد ن
ــوت شــدند و مــوارد تکــراری حــذف شــدند. حــذف مقــاالت  اندن
ــداد 3124  ــد. تع ــتی انجــام ش ــه صــورت دس ــراری ب فارســی تک

ــد  ــرار گرفتن ــی ق ــورد بازبین ــد م ــه بع ــده در مرحل ــه باقیمان مقال
ــل  ــوان بدلی ــده و عن ــی چکی ــد از بررس ــه بع ــداد 3077 مقال و تع
غیرمرتبــط بــودن بــا نمونــه پرســتاران یــا هــدف پژوهــش حــذف 
شــدند. معیارهایــی کــه در طــول فرآینــد غربالگری اســتفاده شــدند 

در )جــدول 1( ذکــر شــده اســت. 

جدول 1: معیارهای ورود و خروج از پیش در نظر گرفته شده برای مرور نظام مند

معیارهای خروجمعیارهای ورود

پایان نامه هامقاله ها از مجالت دوسو ناشناس و مقاالت مروری 
مقاالت نظری مطالعات تجربی )روش های کیفی یا کمی یا ترکیبی( 

کتاب های دانشگاهی و فصول کتاب هاتمام مقاالت انجامشده تا زمان شروع مطالعه حاضر )یکم دی ماه 1400(
خالصه های کنفرانس هاداشتن عبارت های جستجو این مقاله در سؤال تحقیق، کلمات کلیدی، عنوان یا متن آن مقاالت

ادبیات خاکستری )گزارش ها، مقاالت سفید و ...(زبان انگلیسی یا فارسی 

 
PRISMA نمودار1: مراحل کلی انتخاب مطالعات توسط نمودار
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استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها
مقــاالت بدســت آمــده از مرحلــه غربالگــری )47 مقالــه( بــه طــور 
ــه اینکــه همــه  ــا توجــه ب ــد. ب ــرار گرفتن ــه ق ــورد مطالع کامــل م
ــر اســاس  ــد، ب ــه صــورت مقطعــی صــورت گرفتــه ان مطالعــات ب
ابــزار ارزیابــی مطالعــات مقطعــی AXIS )13(  بررســی روی آنهــا 
صــورت گرفــت. ایــن ابــزار 20 ســوال در مــورد اجــزای مختلــف 
مقالــه از جملــه طراحــی مطالعــه و کیفیــت ارائــه گــزارش و نتایــج 
و همچنیــن خطــر ســوگیری در مطالعــات مقطعــی را مــورد توجــه 
ــات  ــورد از ملزوم ــل 14 م ــه حداق ــی ک ــت. مطالعات ــرار داده اس ق
ایــن ابــزار در آنهــا رعایــت شــده بــود بــرای بررســی بخــش کیفــی 
ــات  ــتجوی مطالع ــا جس ــدند. ب ــخیص داده ش ــرایط تش ــد ش واج
ــور،  ــارج از کش ــور و خ ــل کش ــای داخ ــگاه داده ه ــی در پای داخل
ــه ســه  ــت شــد ک ــی یاف ــتاران ایران ــه پرس ــا زمین ــه ب ــار مقال چه
مقالــه بدلیــل نداشــتن حداقــل 14 مــورد از ایــن ملزومــات و یــک 
ــن پژوهــش از  ــل عــدم مشــارکت در هــدف ای ــه دیگــر بدلی مقال
ــر ایــن مطالعاتــی  رونــد بررســی مــروری خــارج شــدند. عــالوه ب
کــه مربــوط بــه پیامدهــای تحقــق یــا نقــض قــرارداد روانشــناختی 
بودنــد، در ایــن مــرور مــورد بررســی قــرار نگرفتنــد. در نهایــت 9 
مقالــه معیارهــای الزم را داشــتند کــه اطالعــات مربــوط بــه هــدف 
ــدی  ــای کلی ــل، و یافته ه ــه، و روش تحلی پژوهــش، کشــور، نمون
مرتبــط آنهــا در )جــدول2( قــرار گرفتنــد.  نویســنده اول و دوم بــا 
ــا از توافــق  ــد ت ــه اســتخراج کردن هــم اطالعــات را از اولیــن مقال
در مــورد فرآینــد و اطالعاتــی کــه بایــد اســتخراج شــود اطمینــان 
حاصــل شــود. در مرحلــه بعــد، هــر نویســنده اطالعــات نیمــی از 
ــا را اســتخراج کــرد و اطالعــات اســتخراج شــده توســط  رکورده
ــرد.  ــد ک ــا تأیی ــر از رکورده ــی دیگ ــرای نیم ــر را ب ــنده دیگ نویس
توافــق باالیــی )تقریبــاً 85٪( بیــن نویســندگان در مــورد اطالعــات 
اســتخراج شــده از ســوابق مربوطــه وجــود داشــت. اختــالف نظرهــا 
در مــورد اختالفــات جزئــی از طریــق بررســی دو نفر از نویســندگان 
ــه از  ــر روی 8 مقال ــل ب ــه و تحلی ــا یکدیگــر حــل شــدند. تجزی ب
ــؤاالت و  ــی س ــل موضوع ــا و روش ، و تحلی ــدف، نمونه ه ــر ه نظ

ــج آن در )جــدول2( یافته هــای تحقیــق صــورت گرفــت کــه نتای
ذکر شــده اســت. 

یافته ها
همانطــور کــه در )جــدول2( نشــان داده شــده، مجموعــا 9 مقالــه 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــا 2021، انجــام شــده کــه 6 مقال از ســال 2007 ت
هفــت ســال اخیــر اســت. ایــن مقــاالت در 8 مجلــه مختلــف چــاپ 
شــدند کــه نشــریه مدیریــت پرســتاری انتشــارات Wiley کشــور 
ــاالت در 8  ــن مق ــود اختصــاص داد. ای ــه خ ــه را ب ــا 2 مقال بریتانی
ــه،  ــی 2 مقال ــه کــه آفریقــای جنوب کشــور مختلــف صــورت گرفت
ــترالیا،  ــگ، اس ــگ کن ــس، هن ــه انگلی ــورها از جمل ــایر کش و س
ــه  ــه ب ــدام 1 مقال ــر ک ــتان ه ــادا، و هندوس ــام، کان ــال، ویتن پرتغ
خــود اختصــاص دادنــد. تعــداد نمونــه از 10 پرســتار بــرای انجــام 
ــود.  ــر ب ــنامه متغی ــق پرسش ــتار از طری ــا 650 پرس ــه ت مصاحب
ــه کیفــی، 3  تمــام مطالعــات بــه صــورت مقطعــی، شــامل 5 مقال
مقالــه کمــی و یــک مقالــه ترکیبــی اســت. در ادامــه یافتــه هــای 
ــی )تشــکیل و توســعه  ــر اســاس دو مضمــون کل ــن مقــاالت ب ای
ــای  ــوای قرارداده ــت و محت ــناختی( و )ماهی ــای روانش قرارداده

ــد. روانشــناختی(، ذکــر شــده ان
مطالعــات مربــوط بــه تشــکیل و توســعه قراردادهــای روانشــناختی 
ــر نحــوه  ــات ب ــن مطالع ــد. در ای ــرار مــی گیرن در مضمــون اول ق
ــای  ــش نیروه ــتاران و نق ــناختی پرس ــای روانش ــاد قرارداده ایج
ــای  ــرارداد ه ــری ق ــکل گی ــوه ش ــر نح ــذاری ب ــاص در تأثیرگ خ
روانشــناختی پرســتاران پرداختــه شــده اســت. ایــن مــوارد شــامل 
ــتیبانی و  ــه پیش ــتاران )14(، ارائ ــا و پرس ــل کارفرم ــدات متقاب تعه
ــوع  ــتاری و ن ــت پرس ــا )15(، حاکمی ــی کارفرم ــدات حمایت تعه
ــازمانی  ــت س ــرکتی )16( ، حمای ــی ش ــری اجتماع مســوولیت پذی
ادراک شــده )17(، تقاضاهــای شــغلی و منابــع شــغلی )18(، 
شــیوه هــای جــذب پرســتار )نــوع قــرارداد دائــم یــا موقــت( )17(، 

ــدول2(.  ــند )ج ــی باش ــتار )19( م ــارات پرس انتظ

جدول 2: خالصه از اطالعات استخراج شده از مطالعات منتخب در بخش مرور نظام مند

یافته های کلیدینمونه و روشهدف تحقیقمطالعه

teKaraniو همکاران 
health )20( )2021(

and care

1. اکتشاف قراردادهای روانشناختی کارکنان 
بخش سالمت به روش کیفی

2. یافتن رابطه بین تحقق قرارداد رواشناختی و 
تأثیر آن بر رفتارهای دوسو توانی )فعالیت های 

اکتشافی و استخراجی(

هندوستان؛ 10 نفر از مدیران 
بخش سالمت )برای مصاحبه( 
و 786 نفر از کارکنان مراقبت 

های بهداشتی )شامل 46 درصد 
پرستار(؛

مطالعه ترکیبی از طریق 
پرسشنامه تحلیل به روش 

معادالت ساختاری

تاثیر معنادار تحقق انواع قراردادهای روانشناختی بر 
رفتارهای دوسوتوانی مورد تایید قرار گرفت. برای 

کارکنان بخش مراقبت های بهداشتی، احساس تعلق 
بیشترین سهم را در فعالیت های اکتشافی داشته است 
و به دنبال آن تعادل بین کار و زندگی، پاداش ها و 

حمایت مدیریتی مهم بودند. تعادل بین کار و زندگی 
بیشترین سهم را در فعالیت های استخراجی داشته 

است و به دنبال آن احساس تعلق، کار تیمی و حمایت 
مدیریتی بود.
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Ronnie و همکاران 
)19( )2019(

بررسی انواع محتوا، تحقق و نقض احتمالی 
قراردادهای روانشناختی پرستاران بر اساس 
انتظارات و تجربیات زیسته پرستاران بخش 

)ICU( مراقبت های ویژه

آفریقای جنوبی؛ مصاحبه با 44 
پرستار از چهار بخش مراقبت 
های ویژه؛  تحلیل داده ها به 
روش تحلیل الگو )شکلی از 

تحلیل مضمون(

عناصر محتوای روانشناختی عمدتًا ماهیت رابطه 
ای )80 درصد( داشتند. قراردادهای پرستاران توسط 

مدیران پرستاری، همتایان و بیماران شکل می 
گیرد. نمونه هایی از نقض شامل بی عدالتی، سوء 
استفاده از اعتماد و توبیخ در مقابل سایرین است. 

ماهیت کار، تأکید بر ارزش های حرفه ای و مراقبتی، 
و همچنین جنبه های رابطه ای و درونی مرتبط با این 
موارد، شاخص های مهمی را برای ایجاد قراردادهای 

روان شناختی پرستاران فراهم می کند.

Corder و

 )2018( Ronnie
)21(

بررسی نقش قرارداد روانشناختی در انگیزش 
پرستاران

آفریقای جنوبی؛ مصاحبه با 
13 پرستار و 5 مدیر پرستاری؛ 
مطالعه مقطعی کیفی و تحلیل 
داده ها به روش تحلیل مضمون

قرارداد روانشناختی پرستاران ماهیت متعادلی داشت، 
عمدتًا حاوی عناصر رابطه ای بود و با نیاز به حمایت 
مدیر، رهبری و استقالل مشخص می شد. انگیزه 

محصول جانبی تحقق قراردادهای روانشناختی بود و با 
ترکیبی از پاداش های ملموس و ناملموس تقویت شد.

Birtch و همکاران 
)18( )2016(

بررسی نقش میانجی تحقق قراردادهای 
روانشناختی در رابطه بین ویژگیهای شغلی و 

دو متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

هنگ کنگ، 334 پرستار؛

مطالعه مقطعی از طریق 
پرسشنامه و تحلیل به روش 

رگرسیون سلسله مراتبی

ویژگی های شغلی )تقاضاهای شغلی و منابع شغلی( بر 
رضایت شغلی و تعهد سازمانی از طریق تحقق قرارداد 

روان شناختی رابطهای و مبادله ای تأثیر میگذارند.

Dantas و 
)2015( Ferreira

)14(

شناسایی محتوای قرارداد روانشناختی 
سرپرستاران،  و بررسی وجود )عدم( نقض 

قرارداد روانشناختی و واکنش به تصور احتمالی 
تخلف توسط آنها

شمال پرتغال؛ مصاحبه با 10 
سرپرستار؛ مطالعه مقطعی 

کیفی و تحلیل داده ها به روش 
تحلیل محتوا

نتایج در سه مضمون )محتوای قراردادها، ادراک از 
تخلف قراردادها، و واکنش به تخلف قراردادها( مورد 

بررسی قرار گرفتند. محتوای قرارداد روانشناختی شامل 
به رسمیت شناختن حرفهای، رضایت شغلی، پیشرفت 
شغلی و پاداش منصفانه بود. در مقابل آنها مایل بودند 
با وفاداری به سلسله مراتب، کارفرما و گروه حرفهای 
و همچنین ارائه عملکرد برتر جبران کنند. واکنش های 
اصلی به تخلف قراردادها عبارتند از: کاهش عملکرد 
سازمانی، عجله در بازنشستگی )قصد ترک سازمان(، 

بی انگیختگی و انکار وضعیت جدید حرفه ای.

)2015( Tuan

درک نقش حاکمیت پرستاری به عنوان 
مکانیزمی برای فعال سازی تاثیر مسئولیت 

پذیری اجتماعی مشارکتی )CSR( از طریق 
قرارداد روان شناختی بر اشتراک دانش و و 

کاهش خطاهای بالینی

ویتنام؛ 233 پرستار؛ مطالعه 
مقطعی از طریق پرسشنامه 
و تحلیل به روش معادالت 

ساختاری

یافته های پژوهش همبستگی مثبت بین حاکمیت 
پرستاری و CSR اخالقی و همچنین همبستگی 
منفی بین حاکمیت پرستاری و CSR قانونی و 

CSR اقتصادی را آشکار کرد. CSR اخالقی تأثیر 
 CSR مثبتی بر قرارداد روانشناختی دارد، در حالی که
قانونی یا اقتصادی تأثیر منفی بر قرارداد روانشناختی 
دارد. قرارداد روان شناختی از طریق اشتراک دانش بر 

کنترل خطای بالینی نیز موثر است.

McCabe و 
)2013( Sambrook

)22(
بررسی رابطه بین قراردادهای روانشناختی و 
تعهد سازمانی و تعهد حرفهای پرستاران و 

مدیران پرستاری

انگلیس؛ مصاحبه با 28 پرستار 
و 11 مدیر پرستاری؛ مطالعه 

مقطعی کیفی و تحلیل داده ها 
به روش تحلیل گفتمان

یافته ها حاکی از آن است که پرستاران و مدیران 
پرستاری توسط قراردادهای روان شناختی رابطه ای 
اداره می شوند که مبتنی بر تعهد عاطفی و تا حدی 
کمتر تعهد هنجاری نسبت به حرفه پرستاری است. 
دو مضمون کلی ظاهر شد، ارزش های حرفه ای 
و مدیریتی. ارزش های حرفه ای شامل مضامین 

فرعی: شناخت حرفه ای، محیط کار فوری، رهبری 
و پشتیبانی همتایان، توسعه و پیشرفت حرفه ای بود. 

مضامین فرعی تحت ارزش های مدیریتی شامل: 
مشارکت، مدیریت عمومی، مدیریت منابع.

)2011( Mallette

)17(
تأثیر الگوهای استخدامی پرستار )تمام وقت، 

پاره وقت، موقت( بر روابط استخدامی و 
پیامدهای فردی، سازمانی و حرفهای.

کانادا؛ 650 پرستار؛ مطالعه 
مقطعی از طریق پرسشنامه 
و تحلیل به روش معادالت 

ساختاری

پرستاران تمام وقت بیشتر از پرستاران پاره وقت یا 
موقت دارای قرارداد روانشناختی رابطهای هستند. 
حمایت سازمانی ادراک شده بر قرارداد روانشناختی 

مبادلهای تاثیر منفی و بر قرارداد روانشناختی رابطهای 
تاثیر مثبت میگذارد. هر دو گونه قرارداد روانشناختی 

تأثیر مستقیم بر رضایت شغلی و تعهد شغلی و 
کناره گیری از خدمت و حرفه پرستاری دارد.

O’donohue  و 
)2007( Nelson

)15(

بررسی می کند که آیا شواهدی مبنی بر وجود 
مؤلفه آرمانی در قراردادهای روان شناختی 
پرستاران، و همچنین شواهدی مبنی بر 

تعهدات حمایتی معتبر توسط کارفرمای آنها 
وجود دارد یا خیر.

استرالیا؛ مصاحبه با 10 
سرپرستار؛ مطالعه مقطعی 

کیفی؛ روش تحلیل داده ها: 
نامشخص

قرارداد روانشناختی با ارجاع به تعهدات ارزش-محور 
به بهترین شکل درک می شوند. سازمان موظف به 

ارائه پشتیبانی برای مشارکت حرفه ای تلقی می شود، و 
عدم درک چنین حمایتی تأثیرات مهمی دارد. در نتیجه 
این یافته ها تردیدهایی را در مورد سودمندی مفهوم 

قرارداد روانشناختی که تنها بر اساس قراردادهای 
مبادله ای )اقتصادی( و رابطه ای )اجتماعی-عاطفی( 

اندازه گیری شده است مطرح می کند.
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مضمــون دوم بــر شناســایی محتــوا یــا گونــه هــای قراردادهــای 
روانشــناختی )ماهیــت قراردادهــای روانشــناختی( متمرکــز اســت. 
چهــار مطالعــه نشــان دادنــد کــه پرســتاران قــرارداد هــای 
روانشــناختی خــود را بــا ســازمان خــود از طریق عناصــر مبادله¬ای 
و رابطــه ای ایجــاد مــی کننــد  )17–19,22( در حالــی کــه یــک 
پژوهــش )21( در مطالعــه کیفــی خــود قراردادهایــی کــه ویژگــی 
هــای هــر دو نــوع قــرارداد رابطــه ای و مبادلــه ای را داشــتند، در 
ــه  ــک مطالع ــن وجــود ی ــا ای ــرد. ب ــدی ک ــوازن دســته بن ــوع مت ن
جامعیــت قراردادهــای روانشــناختی مبادلــه ای و رابطــه ای را برای 
درک کامــل قراردادهــای روانشــناختی پرســتاران مــورد تردیــد قرار 
ــا 10 سرپرســتار، نــوع  داده اســت و بــر اســاس نتایــج مصاحبــه ب
ــر  ــا ارزش محــور را مکمــل ب قراردادهــای روانشــناختی آرمانــی ی
ــرده  ــی ک ــه ای معرف ــه ای و رابط ــنتی مبادل ــرارداد س ــوع ق دو ن
اســت )15(. بــه عــالوه دو مطالعــه اشــاره بــه نیروهــای مختلــف 
ــاد و  ــر در ایج ــکاران( درگی ــان و هم ــران، همتای ــاران، مدی )بیم

ــد )19,22(.  شــکل دهــی قراردادهــای روانشــناختی دارن

بحث
بــا توجــه بــه اینکــه 6 مقالــه از 9 مقالــه منتشــر شــده در 7 ســال 
گذشــته بــوده اســت، نتایــج ایــن مطالعــه مــروری نشــان می دهــد 
ــای  ــر روی قرارداده ــق ب ــام تحقی ــه انج ــه ب ــطح عالق ــه س ک
ــود  ــن وج ــا ای ــت. ب ــش اس ــال افزای ــتاران در ح ــناختی پرس رواش
طیــف نســبتاً محــدودی از روش هــای تحقیــق در ایــن مطالعــات 
بــه کار گرفتــه شــده اســت. بــه طــوری کــه همــه مطالعــات بــه 
صــورت مقطعــی انجــام شــده انــد کــه نتیجه گیــری علــی در مورد 
روابــط را محــدود کــرده انــد. در نتیجــه بــه نظــر مــی رســد بــرای 
ــات  ــام مطالع ــه انج ــاز ب ــناختی نی ــای روانش ــر قرارداده درک بهت
ــه  ــات ک ــری از مطالع ــته دیگ ــن دس ــود دارد. همچنی ــی وج طول
اخیــرا مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار گرفتــه انــد،  مطالعاتــی بــر 
اهمیــت درک ماهیــت زمانــی و پویایــی قراردادهــای روانشــناختی 
و پیامدهایــی کــه بــرای نتایــج نگرشــی و رفتــاری کارکنــان دارنــد 
ــوزه  ــات ح ــن، مطالع ــر ای ــالوه ب ــد )23,24(. ع ــده ان ــز ش متمرک
ــه یــک طــرف  ــه اســتثنای یــک مــورد )14(، بقیــه ب پرســتاری ب
ــد. در  ــرده ان ــگاه ک ــتاران( ن ــارات پرس ــط انتظ ــه )فق رابطــه مبادل
حالــی کــه مفهــوم قراردادهــای روانشــناختی طبــق Rousseau به 
عنــوان نظریــه پــرداز قــرارداد روانشــناختی بــر انتظــارات دوطرفه و 
تعهــدات دوطرفــه تعریــف مــی شــود )5( و مطالعــات دیگــر هــر 
دو دیــدگاه کارکنــان و کارفرمــا را بررســی کــرده انــد )25(. نقــش 
ایــن عوامــل دور و نزدیــک در مطالعــات مدیریــت پرســتاری جــدا 

از حــوزه قراردادهــای روانشــناختی پیــش از ایــن مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت. مثــال در رضایــت بیمــار از کیفیــت مراقبــت هــای 
ارائــه شــده )26( تعهــدات و وظایفــی کــه بیمــار از پرســتار انتظــار 
دارد مدنظــر اســت کــه جــزو عوامــل نزدیــک محســوب می شــود. 
یــا در مدیریــت تعــارض شــغلی بدلیــل مواجهــه بــا محیــط کاری 
یــا شــرایط بیمــاران )27( ایــن رابطــه گســترده تــر بــوده و بــرآورده 
شــدن انتظــارات و تعهــدات پرســتار وابســته بــه عوامــل نزدیــک 
بیشــتری از جملــه همــکاران و سرپرســت عــالوه بــر بیمــار مــورد 
ــه برخــی از  توجــه هســتند. گاهــی انتظــارات پرســتار معطــوف ب
تعهــدات قراردادهــای روانشــناختی ماننــد جــو اخالقی )28( اســت. 
ــر رابطــه  ــه جــو اخالقــی عــالوه ب ــوط ب در تحقــق تعهــدات مرب
بیــن پرســتار بــا بیمــار، همــکار و سرپرســت، عوامــل ســطح باالتــر 

ســازمان ماننــد مدیریــت و ریاســت نیــز نقــش دارنــد. 
توجــه مضمــون اول بــر نحــوه تشــکیل قراردادهــای روانشــناختی 
در میــان پرســتاران اســت. ایــن مضمــون توســط مطالعــات 
ــای  ــی قرارداده ــای اصل ــته ه ــی از هس ــوان یک ــه عن ــین ب پیش
روانشــناختی شــناخته شــده اســت )8(. بیشــتر مطالعــات بــر نقــش 
ــه  ــواردی از جمل ــش م ــتند و نق ــد داش ــازمان تاکی ــا س ــا ی کارفرم
شــخصیت پرســتار، ســن، جنســیت، ســطح تحصیــالت، تجربیــات 
ــی  ــورد بررس ــون م ــل تاکن ــن قبی ــواردی از ای ــتار و م ــی پرس قبل
ــر ایــن  قــرار نگرفتــه اســت. Dantas و  Ferreira ســال 2015 ب
ــکل  ــر ش ــتاران ب ــا و پرس ــل کارفرم ــدات متقاب ــه تعه ــد ک باورن
گیــری قراردادهــای روانشــناختی پرســتاران تاثیــر مــی گذارنــد. یــا 
نتایــج مطالعــه Ronnie ســال 2019 نشــان مــی دهــد قراردادهای 
ــان و  ــتاری، همتای ــران پرس ــط مدی ــتاران توس ــناختی پرس روانش
ــان  ــه )17( نش ــک مطالع ــج ی ــرد. نتای ــی گی ــکل م ــاران ش بیم
ــا  ــتیبانی کارفرم ــده و پیش ــازمانی ادراک ش ــت س ــی حمای داد وقت
ــش  ــتار کاه ــناختی پرس ــرارداد روانش ــدات ق ــد، تعه ــش یاب کاه
مــی یابــد. یافته هــای ایــن مطالعــه تاییــد مــی کنــد کــه حمایــت 
ســازمانی ادراک شــده پرســتار بــر نــوع قــرارداد روان شــناختی او بــا 
ــر  ــده تاثی ــازمانی ادارک ش ــت س ــذارد. حمای ــر می گ ــازمان تأثی س
منفــی بــر قــرارداد مبادلــه ای و تاثیــر مثبــت بــر قــرارداد رابطــه ای 
داشــت. امــا قــرارداد آرمانــی در ایــن مطالعــه بررســی نشــده اســت. 
در نتیجــه افــراد مختلفــی کــه یــک پرســتار بیشــتر بــا آنهــا تعامــل 
ــاران  ــان و بیم ــتار و همتای ــک سرپرس ــل نزدی ــد عوام دارد، مانن
ــه  ــعه اولی ــتان، در توس ــت بیمارس ــرون و ریاس ــل دور مت ــا عوام ی
ــتند.  ــذار هس ــیار تأثیرگ ــتاران بس ــناختی پرس ــای روانش قرارداده
ــت  ــا، اهمی ــکیل قرارداده ــرای تش ــان الزم ب ــود زم ــن وج ــا ای ب
نســبی عوامــل مختلــف ســازمانی )مثــال سرپرســت، همتایــان( و 
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فراســازمانی )بیمــار و همــراه( در شــکل دهــی یــا تأییــد انتظــارات 
ــه ای،  ــرای پرســتاران و اهمیــت هــر یــک از قراردادهــای مبادل ب
رابطــه ای و بــه خصــوص قــرارداد روانشــناختی آرمانــی در روزهای 
اولیــه شــکل گیــری ایــن قراردادهــا نامشــخص هســتند. بــه طــور 
خــاص نقشــی کــه همــه گیــری کرونــا بــر توســعه یــا تغییــر ایــن 
قراردادهــا بــه خصــوص بــر قــرارداد آرمانــی گذاشــت مــی توانــد 
ــه پرســتاران از  ــرد. چراک ــرار بگی ــده ق ــات آین ــورد توجــه مطالع م
زمــان همــه گیــری کرونــا جــان خــود را فــدای ســالمت جامعــه 
کــرده انــد و بــه خصــوص در ابتــدای پاندمــی کــه بــا ایــن بیمــاری 
ــی  ــتند، ول ــم از آن نداش ــی ه ــناخت دقیق ــد ش ــی کردن ــارزه م مب
ــورد  ــال در م ــد. مث ــه دادن ــه کار خــود ادام ــالش مضاعــف ب ــا ت ب
تاثیــر ســن، ارزش هــا، شــخصیت، و در شــکل گیــری انتظــارات و 
ــه  ــه صــورت گرفت ــد مطالع ــه چن قراردادهــای روانشــناختی حاصل
ــا  ــد. ب ــرار گرفتن ــورد اشــاره ق ــا م ــه ه اســت کــه در بخــش یافت
ایــن وجــود قراردادهــای روانشــناختی ممکــن اســت حتــی قبــل 
از اولیــن تعامــل رســمی آنهــا بــا بیمارســتان، در دوران دانشــجویی 
شــروع بــه تشــکیل کنــد و مرحلــه اســتخدام در شــکل دادن بــه 
ــک  ــا ی ــا ب ــی آنه ــه آت ــا تجرب ــه ب ــتاران در رابط ــارات پرس انتظ
ســازمان مهــم اســت. لــذا انجــام مطالعــات کمــی و کیفــی بــرای 
ــر ایــن موضــوع پیشــنهاد مــی شــود. پیشــنهاد  بررســی دقیــق ت
مــی شــود تحقیقــات آینــده در مــورد نحــوه تشــکیل قراردادهــای 
روانشــناختی پرســتاران، از مــدل فــاز پویــا فرآیندهــای قراردادهــای 
روانشــناختی )29( اســتفاده کننــد. ایــن مــدل بــر ماهیــت زمانــی 
فرآینــد تشــکیل قراردادهــا، نقــش عوامــل خــاص در طــول زمــان، 
ــا  ــه ای ی ــه ای، رابط ــر مبادل ــک از عناص ــر ی ــز ه ــش متمای و نق
آرمانــی در تشــکیل یــک قــرارداد کلــی بــرای پرســتاران تمرکــز 
ــاز )ایجــاد، حفــظ، مذاکــره مجــدد،  ــن مــدل از 4 ف ــد. ای مــی کن
ــراد  ــناختی اف ــای روانش ــت. قرارداده ــده اس ــکیل ش ــالح( تش اص
تــازه وارد پــس از ورود بــه ســازمان، وارد فــاز »ایجــاد« مــی شــود. 
ــودش  ــدات خ ــورد تعه ــرد در م ــای ف ــی باوره ــن دوره زمان در ای
ــر اســاس نشــانه هــای محیطــی و بواســطه  و عوامــل مختلــف ب
مشــاهده و تعامــل بــا محیــط، ســازمان و اعضــای آن بــه خوبــی 
ــد  ــات جدی ــت اطالع ــد دریاف ــس از آن رون ــود. پ ــی ش ــم م تنظی
ــرد  ــای روانشــناختی ف ــد و قرارداده ــی یاب ــرد کاهــش م ــرای ف ب
تثبیــت می شــود و بــه فــاز »حفــظ« منتقــل می شــود. بــر اســاس 
ــالت و  ــرد، تعام ــی گی ــظ« شــکل م ــاز »حف ــه در ف ــی ک انتظارات
ــن  ــد. ای ــی کن ــدا م ــه پی ــا ســازمان ادام ــرد ب ــل ف تعهــدات متقاب
مرحلــه بســته بــه ماهیــت و ثبــات رابطــه مبادلــه ممکــن اســت 
روزهــا، مــاه هــا یــا بیشــتر طــول بکشــد )29(. افــراد معمــواًل برای 

انجــام تعهــدات خــود در قبــال ســازمان انگیــزه دارنــد. قراردادهــای 
روانشــناختی فــرد در فــاز »حفــظ« باقــی مــی مانــد مگــر اینکــه 
اختاللــی رخ دهــد یــا تصمیــم بــه قطــع رابطــه خــود بــا ســازمان 
ــن تعهــدات خــود و ســازمان داشــته  ــدم تناســب بی ــل ع ــه دلی ب
باشــند. در هــر صــورت قراردادهــای روانشــناختی فــرد دچــار تغییــر 
ــرای  ــاز »مذاکــره مجــدد« ب و تحــول مــی شــود کــه افــراد در ف
متعــادل کــردن تعهــدات متقابــل بــا عوامــل دور و نزدیــک تــالش 
مــی کننــد و انتظــارات خــود را بــا عوامــل دور و نزدیــک از جملــه 
همــکاران و افــراد مافــوق دوبــاره  مطــرح مــی کننــد. ســپس فــاز 
ــر  ــل ب ــد و انتظــارات و تعهــدات متقاب ــاق مــی افت »اصــالح« اتف
ــی  ــود. در بررس ــی ش ــم م ــاره تنظی ــد دوب ــات جدی ــاس اتفاق اس
ایــن فازهــا در مطالعــات آتــی قولهــا، مشــوق هــا، مشــارکت هــا و 

تعهــدات طرفیــن بایــد لحــاظ شــود.
مضمــون دوم بــر شناســایی ماهیــت مبادلــه ای قراردادهــای 
ــت(  ــت و مدیری ــازمانی )ریاس ــل س ــا عوام ــه ب ــناختی ک روانش
مرتبــط اســت و ماهیــت رابطــه ای قراردادهــای روانشــناختی کــه 
ــز  ــت، تمرک ــط اس ــان مرتب ــتان و همتای ــا سرپرس ــالت ب ــا تعام ب
ــوان  ــه عن ــین ب ــات پیش ــط مطالع ــز توس ــون نی ــن مضم دارد. ای
ــی قراردادهــای روانشــناختی شــناخته  یکــی از هســته هــای اصل
ــًا  ــر عمدت ــن ام ــه ای ــن بررســی نشــان داد ک شــده اســت )8(. ای
ــد.  ــی کن ــای روانشــناختی پرســتاران صــدق م ــورد قرارداده در م
امــا همانطــور کــه قبــاًل ذکــر شــد، درک اهمیــت جنبــه آرمانــی 
یــا ارزش محــور قراردادهــای روانشــناختی پرســتاران مهــم اســت. 
ــل  ــی تکام ــورد چگونگ ــق در م ــته از کاوش عمی ــات گذش مطالع
قراردادهــای روانشــناختی رابطــه ای و مبادلــه ای در طــول زمــان 
ــرارداد  ــا عنصــر ســوم در حــال ظهــور )ق ــاط آنهــا ب و نحــوه ارتب
مبادلــه ای( غفلــت کــرده انــد. تحقیقــات آتــی در مــورد قراردادهای 
روانشــناختی پرســتاران بایــد بــر شناســایی تعامــالت بیــن جنبــه 
ــی قراردادهــای روانشــناختی  ــه ای، رابطــه ای و آرمان هــای مبادل
ــک  ــر ی ــداری ه ــت و نگه ــی تقوی ــتاران و چگونگ ــان پرس در می
از اینهــا در طــول زمــان توســط همتایــان، سرپرســتان، مدیــران و 
ســایر افــراد ســطح باالتــر بیمارســتان و همچنیــن ســایر ذینفعــان 
از جملــه بیمــاران و جامعــه متمرکــز شــود. کمبــود دیگــری کــه در 
مطالعــات مــرور شــده بــر اســاس مضمــون دوم وجــود دارد مربــوط 
ــرا  ــت. زی ــور اس ــا ارزش مح ــی ی ــناختی آرمان ــرارداد روانش ــه ق ب
پژوهــش هایــی کــه در ایــن مطالعــه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد، 
ــت و  ــر ماهی ــه ب ــال 2007، بقی ــی در س ــه کیف ــک مطالع بجــز ی
ــن  ــا ای ــد. ب ــده ان ــز ش ــه ای متمرک ــه ای و رابط ــوای مبادل محت
ــیار  ــه بس ــخصی دارد ک ــی فرا ش ــی دیدگاه ــرارداد آرمان ــود ق وج

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 11

https://ijnv.ir/article-1-916-en.html


فصلنامه مدیریت پرستاری، دوره 10، شماره 4،  زمستان1400

104

مرتبــط بــا پرســتاران اســت. یعنــی نــه تنهــا محتــوای مبادلــه ای 
»آنچــه بــرای مــن در آن اســت « و رابطــه ای »آنچــه بــرای مــا در 
آن اســت« را منعکــس می کنــد، بلکــه دربــاره »چــه تناســبی بیــن 
مــن، مــا و بقیــه جامعــه اســت« مــورد تاکیــد قــرارداد روانشــناختی 
ــه  ــود دارد ک ــاد وج ــن اعتق ــل ای ــن دلی ــه همی ــت. ب ــی اس آرمان
ــاره  ــد دوب ــه های آن بای ــا ریش ــه ای، ب ــه ای/رابط ــوب مبادل چارچ
پیکربنــدی شــود )30( . البتــه در ســایر زمنیــه هــا مثــال مطالعــات 
 ,.e.g( مربــوط بــه قــرارداد روانشــناختی آرمانــی در زمینــه معلمــان
ــرار  ــه ق ــورد توج ــی م ــرارداد آرمان ــان )e.g., 32( ق 31( و داوطلب
گرفتــه اســت. قراردادهــای آرمانــی مــی توانــد بســیار مرتبــط بــا 
ــی  ــتاری را انتخــاب م ــداً پرس ــب عم ــراد اغل ــتاران باشــد. اف پرس
ــد  ــرا تصمیــم دارن ــد، زی ــا در ایــن حرفــه باقــی مــی مانن ــد ی کنن
بــه مــردم کمــک کننــد یــا ارزش هــای خاصــی را احســاس مــی 
ــر وارد محیــط کار شــود  کننــد. یــک پرســتار ممکــن اســت زودت
ــن کار را  ــای بی ــا اســتراحت ه ــد ی ــد ســاعات کاری بمان ــا بع و ت
کاهــش دهــد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه مــی توانــد تنــوع و 
کیفیــت مراقبــت هایــی را کــه بــرای هویــت پرســتاری ضــروری 
مــی دانــد، ارتقــا دهــد. ایــن اتفــاق رخ مــی دهــد حتــی اگــر از نظر 
پرســتاران ســازمان بــرای انجــام تعهــدات خود فــداکاری مشــابهی 
را انجــام ندهــد. ایــن رویکــرد برخــالف کاهــش عملکــردی اســت 
کــه در صــورت نقــض قــرارداد روانشــناختی مبادلــه ای و رابطــه ای 
ــای  ــاد قرارداده ــعه و ایج ــه توس ــود )33(.  اینک ــاهده می ش مش
ــز  ــه ای نی ــه ای و مبادل ــه رابط ــا دو گون ــی ب ــناختی آرمان روانش
ــن  ــی ای ــت بررس ــری از اهمی ــه دیگ ــت )24( ، جنب ــاوت اس متف
گونــه از قــرارداد روانشــناختی در زمینــه پرســتاران را در مطالعــات 
آتــی نشــان مــی دهــد. همچنیــن، مطالعــات قــرارداد روانشــناختی 
آرمانــی بــه تعبیــر یکــی از پیشــگامان ایــن حــوزه، هنــوز در مرحله 
ــرارداد  ــب پژوهــش هایــی کــه ق ــوزادی خــود اســت )34( و غال ن
آرمانــی را مــورد بررســی قــرار داده انــد بــر روی داوطلبــان متمرکــز 
شــده انــد و کارکنــان حقــوق بگیــر بــا فاصلــه بســیار زیــادی مــورد 
بررســی قــرار نگرفتــه انــد. یــک اســتثنا مطالعــه اخیــر )35( اســت 
کــه نتایــج ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه داوطلبــان و حقــوق 
بگیــران نســبت بــه نقــض قراردادهــای مبادلــه ای و رابطــه ای بــه 
شــیوه مشــابهی واکنــش نشــان مــی دهنــد، در حالــی کــه نســبت 
بــه نقــض قراردادهــای روانشــناختی آرمانــی شــبیه یکدیگــر عمــل 
ــه اینکــه در مــورد پرســتاران مطالعــه ای  ــا توجــه ب مــی کننــد. ب
ــن موضــوع  ــی ای ــد، بررس ــدا نش ــروری حاضــر پی در پژوهــش م
مــی توانــد زمینــه ضــروری و مفیــدی بــرای پژوهــش هــای آتــی 
جهــت توســعه و مشــارکت در نظریــه قــرارداد روانشــناختی تلقــی 

شــود. 

نتیجه گیری
ایــن بررســی نشــان می دهــد کــه تحقیقــات منتشــر شــده در مورد 
پرســتاران و قراردادهــای روانشــناختی مــورد توجــه پژوهشــگران 
ــا وجــود ایــن کــه مشــخص شــده  ــه رشــد اســت. ب ــوده و رو ب ب
ــه  ــک ب ــرای کم ــناختی ب ــای روانش ــوم قرارداده ــه مفه ــت ک اس
درک تجربیــات پرســتاران و چگونگــی مدیریــت بهتــر بیمارســتانها 
ــادی در  ــات زی ــت، اطالع ــمند اس ــری ارزش ــوب نظ ــک چارچ ی
ــه  ــود دارد ک ــتاران وج ــناختی پرس ــای روانش ــا قرارداده ــه ب رابط
ــورد شناســایی  ــد آنهــا را م ــران پرســتاری بای پژوهشــگران و مدی
و مطالعــه قــرار دهنــد. از جملــه اینکــه در مــورد ماهیــت زمانــی و 
پویایــی قراردادهــای روانشــناختی و پیامدهایــی کــه ایــن قراردادها 
ــه  ــا در حرف ــدگاری آنه ــتاران و مان ــت پرس ــد و رضای ــرای تعه ب
ــش  ــود دارد. درک نق ــدودی وج ــات مح ــد، اطالع ــتاری دارن پرس
زمــان در قراردادهــای روانشــناختی پرســتاران بــه مدیریــت بهتــر 
ــن  ــد. همچنی ــن پرســتار و بیمارســتان کمــک مــی کن ــط بی رواب
ــناختی  ــای روانش ــی قرارداده ــد بررس ــی بای ــای آت ــش ه پژوه
پرســتاران را محــدود بــه قراردادهــای مبادلــه ای و رابطــه ای نکننــد 
ــز در پرســتاران در نظــر  ــی را نی و قراردادهــای روانشــناختی آرمان
ــات  ــه اقدام ــه چ ــن ک ــورد ای ــد در م ــگران بای ــد. پژوهش بگیرن
ــق  ــا تحق ــض، ی ــف و نق ــدن تخل ــازمانی در بوجودآم ــردی و س ف
قراردادهــای روانشــناختی مهم تــر اســت و اینکــه چگونــه در طــول 
ــن حالــت هــا رخ  ــف پرســتاری ای ــان و در نقــش هــای مختل زم
مــی دهــد، تمرکــز کننــد. همچنیــن، ایــن مطالعــات تاکنــون )غیــر 
از یــک مــورد( فقــط متمرکــز بــر نــگاه و انتظــارات پرســتاران در 
ــای  ــود پژوهــش ه ــی ش ــه م ــذا توصی ــوده اســت. ل ــا ب قرارداده
بعــدی طبــق تعریــف اولیــه مفهــوم قراردادهــای روانشــناختی بــه 
ــه  ــناختی توج ــای روانش ــن در قرارداده ــن طرفی ــه بی ــل مبادل اص
کننــد و تحقــق و نقــض قراردادهــای پرســتار و کارفرمــا و ســایر 
عوامــل ســازمانی دور و نزدیــک را همزمــان مــورد بررســی قــرار 
دهنــد. بــا ایــن وجــود اخیــراً فرایندهــای قراردادهــای روانشــناختی 
از لحــاظ نظــری پیشــرفت کــرده اســت کــه مــی توانــد شــفافیت 
مفهومــی بیشــتری در مــورد اینکــه قراردادهای روانشــناختی چطور 
در طــول زمــان شــکل مــی گیرنــد و چطــور تغییــر پیــدا مــی کنند 
ارائــه دهــد. بــر اســاس مــدل پویــای مبتنــی بر فــاز بــرای قــرارداد 
روانشــناختی، چهــار متغیــر کلیــدی قــول هــا، وظایــف، مشــارکتها، 
ــی  ــت موقعیت ــاس باف ــر اس ــان و ب ــاس زم ــر اس ــا ب ــوق ه و مش
ــظ،  ــاد، حف ــامل ایج ــا ش ــن فازه ــد. ای ــی کنن ــر م ــش تغیی پژوه
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ــوند  ــی ش ــای روانشــناختی م ــره مجــدد و اصــالح قرارداده مذاک
ــمت  ــه س ــناختی را ب ــای روانش ــه قرارداده ــدل توج ــن م )29(. ای
ــرارداد روانشــناختی و ســازوکار خــود تنظیمــی  ــای ق ــت پوی ماهی

ــرای  ــد )ب ــی کن ــت م ــناختی هدای ــای روانش ــه در قرارداده نهفت
ــد(. اطالعــات بیشــتر )29( را ببینی
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