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چکیده:
مقدمه :در بین پژوهشگران در مورد ماهیت نگرشی یا انگیزشی تعهد سازمانی توافقی وجود ندارد.
این پژوهش برای بررسی یک مدل نگرشی از تعهد سازمانی انجام شده است که مناهای ن مهدل
نگرشی ایگلی و چایکن ( )1993است.
روش :نمون ی پژوهش شامل  256نفر از دانشجویان دانشکدهی روانشااسی دانشگاه اصفهان بود
ک ب صورت داوطلب انتخاب شدند .متغیرهای کاترل یعای عادت ،پیامد فایدهگرا ،پیامد هاجهاری و
پیامد هویت خود از طریق ویگات بررسی گردیدند و متغیرهای دیگر یعای نگرش ب هدف ،نگهرش
در جهت رفتار و قصد رفتار از طریق سؤال ساجیده شدند .برای تحلیل مهاری یافته ها از رویکهرد
معادالت ساختاری ،بر ورد تعمیمیافت ( )GEEو نرمافزار  Rاستفاده گردید.
یافتهها :از س مدل همارز معرفیشده ک شاخصهای برازش یکسانی داشهتاد ،تاهها یهک مهدل
تأیید شد .نتایج نشان داد ک این فرضی ک نگرش در جهت رفتهار دزدی ،بهین نگهرش به ههدف
(تعهد عاطفی) و قصد دزدی متغیر میانجی است ،رد شد و ب جای ن مدل اصالحشده ک قصهد بها
تعهد عاطفی جایگزین شده و متغیرهای عادت ،پیامد فایدهگرا ،پیامد هاجاری و پیامد هویهت خهود،
نقش کاترل را ایفا میکااد؛ تأیید شد.
نتیجهگیری :بر اساس یافت ها مشخص شد ک تعهد سازمانی یک متغیر نگرشی است ک متغیر مهال
برای نگرش در جهت رفتار از طریق قصد است .مدل پیشاهادی ایگلی و چایکن ( )1993مهورد بهازنگری
قرار گرفت و تعهد ب هدف ب عاوان متغیر مال جایگزین شد .ب مدیران و سازمانها پیشاهاد میشهود در
جامع پذیر کردن کارکاان در رفتارهای مطلوب سازمان ،اهتمام جدی ب خرج دهاد.
واژههای کلیدی :تعهد عاطفی ،قصد رفتار ،ماهیت نگرشی ،نگرش نسنت ب رفتار.
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Relation of Affective Commitment with Intention and
Attitude toWard a Negative Behavior in Organization
Oreyzi, H.; Barati, H.

Abstract:
Introduction: There is no consensus on the attitudinal or motivational
nature of organizational commitment among researchers. This study was
conducted for examining an attitudinal model of organizational
commitment. The underlying model was Eagly and Chaiken (1993)
attitude model.
Method: The sample consisted of 256 psychology students of Isfahan
University who were selected as volunteers. The control variables
namely habit, utilitarian outcomes, normative outcomes and self- identity
outcome were investigated through vignette and other variables namely
attitude toward target, attitude toward behavior and behavioral intention
were measured by question. For statistical analysis of findings, structural
equation modeling, the generalized estimating equations (GEE) approach
and R software were used.
Findings: Three equivalent models introduced that their fit indexes were
same but because of direction of , only one was confirmed. The results
refuted the hypothesis that attitude toward stealing behavior as the
mediator variable between the attitude toward target (affective
commitment) and intention to steal and habit, and the revised model
substituted intention by affective commitment for criterion model
confirmed, utilitarian outcomes, normative outcomes and self-identity
outcomes were control variables.
Conclusion: Based on the findings, it was found that organizational
commitment as criterion variable for attitude toward behavior via
intention rout. The proposed model of Eagly and Chaiken (1993) was
revised and attitude toward target was replaced to criterion variable.
Managers and organizations are recommended to take serious effort for
employees socialization in desired behaviors.
Keywords: affective commitment, attitudes toward behavior, attitudinal
nature, intention.

مقدمه
 نوعی نگرش شغلی است که بهر اسهاس منحه،تا مدتها ب نظر میرسید ک تعهد سازمانی
 میتوان در پیشبیای رفتارههای کارکاهان از ن،رابط بین نگرش و رفتار در روانشااسی اجتماعی
) شهامل سه مؤلفه ی تعههد1990( 1بهره برد؛ باابراین مدل س مؤلف ای تعهد سازمانی لن و مایر
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عاطفی ،1تعهد هاجاری 2و تعهد مستمر 3تهدوین شهد و در بسهیاری از پژوهشههای داخلهی (ماناهد
گودرزوند چگیای و امین رودپشهتی1391 ،؛ خورشهید و یزدانهی1391 ،؛ ایمهانی و شهایان جهرمهی،
1392؛ نیاز ذری ،عاایتی ،بهاامفر و کهرودی1393 ،؛ و تهاب بردبهار و قهایی )1393 ،و خهارجی (از
قنیل ،باتین ،وانهدننر ،،وانهدننر ،و اسهتیاگهامنر2005 ،4؛ کهوهن ،2003 ،5گریانهر ،و بهارون،6
2003؛ ستارخان و جان )2015 ،7برای پیشبیای رفتار از روی این نوع نگرش به کهار رفهت .مهدل
مذکور ک تالشی برای درهم تایدن هم ی متغیرهای مدلهای قنل بود؛ معرف سه نهوع مهادگی
روانی مختلف است ک میتواناد احتمال عضویت در سازمان را باال بنرند (ان جی و فلدمن.)2008 ،8
تعهد عاطفی ب وابستگیهای عاطفی ،دلبستگیها و شااسایی فرد با سازمان و کارفرمهایش اشهاره
دارد (تمایل ب ماندن) .تعهد مستمر میزان ادرا کارکاان را از هزیا های تر سازمان نشهان مهی
دهد .ب عنارتدیگر اگر شاغلی هزیا های تر سازمان را زیاد ادرا کاد ،ب سازمان متعهد خواههد
شد و ن را تر نخواهد کرد (هزیا ادرا شدهی تهر کهردن) .تعههد هاجهاری از میهزان اجنهار
ادرا شده برای مانهدن بهر اسهاس قهوانین و هاجارهها ناشهی مهیشهود (اجنهار ادرا شهده بهرای
ماندن)(بوگرا.)2016 ،9
با اینحال این مدل نگرشی از تعهد سازمانی ،در عمل مشکالت زیادی داشت :اوالً ،برای اعتنار
سازه ،تن ب تحلیل عاملی تائیدی نمیداد و رابط ن با بسیاری از متغیرهای پیامدی مرتنط با کار از
قنیل عملکرد و رفتار مهدنی سهازمانی (ماناهد عریضهی ،محمهدی و امیهری )1390 ،ضهعیف بهود و
ب اینترتیب اعتنار سازه و مالکی ن دارای اشکاالت فراوان بود ( لن و مایر1996 ،؛ مهایر ،اسهتانلی،
هرسکویچ و توپولایتسکزی .)2002 ،10تاها متغیر نتیج ک این مدل پیشبیای ن را ب خوبی انجهام
میداد تر سازمان بود (ماناد یوسف ،ساندرس و عناس2015 ،11؛ اساو ،نتهونی و بهرت.)2016 ،12
بزر،ترین مشکلی ک هم ابزار اصلی و هم ابزار تجدیدنظر شهده (مهایر ،لهن و اسهمیت1993 ،13؛
پاول 14و مایر )2004 ،داشت؛ رابط ی بسیار ضعیف و مافی (و گاهی غیر معایدار) بین تعهد مستمر
و تعهد عاطفی بود ( لن و مایر1996 ،؛ کوهن2003 ،؛ مایر و همکاران.)2002 ،
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برعکس تعهد مستمر ،تعهد هاجاری رابط ی بسیار بهاالیی بها تعههد عهاطفی نشهان مهیداد و
ضرایب همنستگی ن در فراتحلیل روی  54مطالع  ،برابر  0/63بود .این ضریب در حهدی باالسهت
ک این موضوع را ب ذهن متنادر میکاد ک اساساً این دو مقیاس یکهی هسهتاد (لهی و چولگهوئن،1
 .)2005این موضوع سنب شد ک مایر و هرسکویچ ( )2001راهحل را در ن بنیااد ک وج انگیزشی
ب جای نگرشی ب مدل تعهد سازمانی لن و مایر بدهاد .نها ب جای نگرش معطهوف به سهازمان،
تعهد سازمانی را ب عاوان نیرویی تعریف کردند ک افراد را ب دننال کردن مجموع ای از فعالیتهای
مرتنط با یک (یا چاد) هدف ،وامیدارد (مایر و هرسکویچ ،2001 ،ص  .)301در این تعریف ،تعهد ن
ب عاوان یک متغیر مربوط ب متعلق نگرش ،بلک معطوف ب فعالیهتههای مربهوط به یهک ههدف
تعریف شده بود .این موضوع اساساً تعهد را ن ب عاوان سازهی نگرشی ،بلک ب عاوان یهک سهازهی
انگیزشی تعریف میکرد .بااینوجود ،سولیاگر ،اولفن و رو )2008( 2راهحل را ن در بیرون بردن تعهد
سازمانی از تعریف نگرشی بلک بازگشت ب ن ،ماتهی از طریق یک مفهومسازی جدید یافتاد .ایهن
مفهومسازی جدید در ایگلی و چایکن )1993( 3ارائ شده بود .سولیاگر و همکهاران ( )2008عااصهر
مدل ایگلی و چایکن را با مدل لن و مایر تلفیق کردند ک در شکل  1ارائ شده است:
 -1عادت
 -2نگرش به هدف
قصد

نگرش در
جهت رفتار

 -3پيامد فايده گرا

تعهد عاطفی
تعهد مستمر

 -4پيامدهنجاري
تعهد هنجاري
 -5پيامد هويت خود
شکل  -1مدل ايگلي و چايکن ()1993

در الگوی شکل  ،1نگرش ب هدف( 4ماناد نگرش مثنت ب یک سازمان و دلنستگی عاطفی ب
ن) همان تعهد عاطفی ( )ACدر مدل لن و مایر (در نمودار ،جعن  2است) ،پیامد فایدهگهرا( 5ماناهد
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هزیا های ادرا شدهی تر  ،در نمودار جعن  3است) تعهد مستمر است و پیامد هاجهاری( 1ماناهد
اجنار ادرا شده برای باقی ماندن) و پیامد هویت خود( 2ماناد تربیت خانوادگی ،حس تعمهیمیافته ی
وظیف و وفاداری ،جعن های  4و  5در مدل) در مجموع تعهد هاجاری را میسازند ک سنب نگهرش
در جهت رفتار شده ک ب قصد رفتار یعای نزدیکترین مجانب ب رفتار میانجامد .مرکهز ایهن مهدل
نگرش ب رفتاری خاص است .این نگرش ماجر ب قصد انجام رفتار خاص مهیگهردد که درنهایهت
ماجر ب انجام واقعی رفتار میشود .در این مدل عادتها ،رفتارهای تکراری مداوم و نسهنتاً خودکهار
هستاد .بر اساس این مدل ،عادتهایی مثل هر روز ب سرکار رفتن احتماالً ماجر ب ارزیابی مثنتی از
ماندن در سازمان میشود و میتواند ماجر ب ارزیابی مثنتی از سازمان شود (مهثالً مهن ههر روز به
سرکار میروم ،پس من باید این سازمان را دوست داشت باشم).
3
پیامد هویت خود در این مدل از پژوهش هال  ،گیاکالون و جورکی ویکس ( )2005گرفت شهده
است ک نشان دادند مؤلف های اخالق حرف ای در رفتارهای محیط سازمان نقش دارنهد .ایهن مهدل
بیان میکاد ک هرگاه رفتار در داما ی خاص (مثالً دزدی) تعریف شود ،روابط قویتری بهین جعنه
های مدل ایجاد میشود .همچاین ،اگر عادت ک ب پیشیا رفتارهای فرد بازمیگردد (ماناد سابق ی
جرم یا خطا داشتن)؛ در مدل لحاظ شود ،این مدل قویتر هم خواههد شهد .ایهن مهدل ،یهک مهدل
میانجی است ک متغیرهای عادت ،پیامد فایدهگرا (ماناد انتظهار ایاکه دزدی موفقیهت میهز باشهد و
ارزشمادی شی مطلوب) ،پیامد هاجاری (ماناد تأیید از سوی سرپرست یا احسهاس گاهاه نسهنت به
سرپرست) و پیامد هویت خود (مثالً ایده لگرا 4یا واق گرا بودن )5در ن متغیرههای کاتهرل هسهتاد.
ب عنارتدیگر متغیر اصلی (پیشبین) تعهد عاطفی است (جعن  )2ک از طریق نگرش در جهت رفتار
بر قصد انجام رفتار اثر میگذارد (میانجی کامل) .مدعای اصلی ن است ک این نگرش ب هدف ،ن
هر رفتار (ماناد تر سازمان ،رفتار مدنی سازمانی ،عهدالت سهازمانی) ،بلکه قصهد رفتهاری خهاص
(دزدی) را ب صورت میانجی کامل پیشبیای میکاد.
دزدی یکی از رفتارهای مافی سازمانی است ک معموالً واکاشی تالفیجویان ب نابرابری و
بیعدالتی ادرا شده است ( شاه ،انوار و ایرانی .)2017 ،6کارکاانی ک ادرا بیعدالتی میکااد
یا از کارفرمای خود ناامید هستاد ،تعهد خود ب سازمان را کهاهش می دهاهد (بهر ون.)1996 ،7
دزدی ناشی از ادرا بیعدالتی متااسب با نظری ی انصاف 8اسهت .نظریه ی انصهاف ،نهوعی
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نظری ی تنادل اجتماعی است ک بر چگونگی برداشت افراد از عادالن بودن منادالت اجتماعی
تمرکز دارد ( دامز .)1965 ،1بر اساس نظری ی مذکور هرگاه شاغل احسهاس کاهد که نسهنت
درونداد-بروندادش با نسنت درونداد -برونداد یک مرج برابر نیست ،ب این نتیج میرسد ک
انصاف رعایت نشده است و سعی مینماید از طریقی عدالت را برقهرار کاهد .یکهی از راهههای
برقراری عدالت افزودن برونداد خود مثالً از طریق دزدی است  .ادرا عهدم وجهود عهدالت بها
درگیر شدن در رفتارهای ضد تولید مثل سرقت در ارتناط است (گریانر .)2000 ،2،همچاهین
این کارکاان برای پیشگیری از پیامدهای مافی ،ازنظر روانی از کارفرمای خود فاصل میگیرند،
شاید ب این دلیل ک کارفرما و رفتار ناعادالن ی وی را عامل دزدی خود مهیداناهد و در ایهن
صورت احساس گااه کمتری خواهاد داشت .درنتیج  ،کمتر احساس دلنستگی می کااد (عاطف ) ،
در مورد سازمان کمتر مطلوب فکر می کااد (شااخت) و مادگی خود را برای خهدمت در جههت
مااف سازمان کاهش می دهاد (رفتار) .این کاهش در تعهد سازمانی میتواند باع از بین رفتن
بازدارندههای رفتارهایی شود ک ممکن است ب سازمان سیب برساند و فضایی برای اقدامهای
تالفیجویان  ،ازجمل سرقت ایجاد کاد .در نتیج وقتی نگرش نسنت ب سازمان مافهی گهردد
احتمال وقوع رفتارهای مافی نسنت ب سازمان بیشتر می شود .متغیر عادت در اقدام به دزدی
تأثیر دارد .کارمادانی ک سابق ی خطاکار بودن (ب عاوان مثال از دوران کودکی و یها در طهول
همکاری خود با سازمان) دارند؛ ب احتمال زیاد سرقت را چادان بزر ،ارزیابی نمیکااد و دائم
درگیر سرقت میشوند .دزدان همیشگی نگرشی مثنت نسنت ب دزدی شکل میدهاد .برعکس
کارکاانی ک هرگز دزدی نکردهاند ،عادت ب سرقت نمیکااد و نگرش مثنتی هم نسنت ب ن
پیدا نمی کااد (وود  ،کویین و کاشی .)2002 ،3پیامد فایدهگهرا (به عاوان مثال ،پهاداش بهالقوه و
مجازات مرتنط با رفتار) ب طورکلی با یک پارادایم انتظار -ارزش 4ارزیابی مهیشهود (ایگلهی و
چایکن .)1993 ،در مورد سرقت ،افراد مااف بالقوه ی ن را در برابر هزیا های بالقوه ی ن می
ساجاد .ب ویژه ،ن ها احتمال ایاک تالش برای سرقت موفق بشود و ارزش کاالی مورد سرقت
را در برابر احتمال گرفتار شدن و عواقب بالقوه ی مافی ن میساجاد .پیامد هاجاری سرقت ب
معاای تعادل بین ارزش تأییدها و ارزش عدم تأییدهای پیش بیایشده از سوی افرادی است ک
برای سارق مهم هستاد .کارمادی ک تصور میکاد در نظر بسیاری از همکارانش سرقت عادی
است و رضایت ن ها از دزدی را پیش بیای میکاد ،احتماالً بیشتر مرتکب دزدی میشود؛ نسنت
ب کارمادی ک احتمال میدهد همکارانش وی را مقصر بداناد و او را ب خاطر دزدی شماتت
کااد .در نهایت ،پیامد هویت خود را نیز ب معادل وارد کایهد .افهرادی که یهک خودپاهداره ی
1

Adams
Greenberg
3 Wood, Quinn & Kashy
4 expectancy–value paradigm
2
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رمان گرا دارند ،نسنت ب افراد با یک خودپاداره ی واق گرا ،بیشتر تمایل ب حفظ نگرش مافی
نسنت ب عمل سرقت خواهاد داشت (هال  ،گیاکالون و جورکی ویکهس .)2005 ،همه ی ایهن
تأثیرات ممکن است ب شکل نگرش نسنت ب سرقت ترکیب شوند.
ب طورکلی سؤال این پژوهش این است ک یا تعهد سازمانی یک متغیر نگرشی است یا ماهیتی
انگیزشی دارد؟ همچاین فرضیات پژوهش شامل موارد زیر است:
-1بین نگرش ب هدف (تعهد عاطفی) و نگرش در جهت رفتار دزدی رابطه ی معکهوس وجهود
دارد.
 -2بین نگرش در جهت رفتار دزدی و قصد دزدی رابط ی مستقیم وجود دارد.
 -3نگرش ب هدف (تعهد عاطفی) در رابط بین نگهرش در جههت رفتهار دزدی و قصهد دزدی
متغیر میانجی است.
در واق این مدل را میتوان ب صورت شکل  2ترسیم کرد که در ن متغیرههای کاتهرل بهرای
ساده کردن نمودار ورده نشدهاند:
نگرش در جهت رفتار
+

-

قصد

نگرش به هدف

-

شکل  -2مدل اول ،رابطه بین متغیرها بهجز متغیرهای کنترل

با این حال دو مدل دوم و سوم دیگر نیز قابلطرح هستاد ک با تحلیل تأییدی همارز هسهتاد و
ب ترتیب در مدل دوم (شکل شماره  )3هر دو نوع نگرش ب هدف و نگرش در جهت رفتار بر قصهد
تأثیر میگذارند و نگرش ب هدف مقدم بر نگرش در جهت رفتار است:
قصد
-

+
نگرش به هدف

-

نگرش در جهت رفتار

شکل  -3مدل 2

و در مدل سوم (شکل  )4نگرش در جهت رفتار هم مقدم بر قصد و ههم مقهدم بهر نگهرش به
هدف است و نگرش ب هدف بر قصد تأثیر میگذارد.
7
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نگرش در جهت رفتار
-

+
-

قصد

نگرش به هدف

شکل  -4مدل 3

در واق میتوان نشان داد ک در تحلیل عاملی تأییدی 25 ،مدل تأیید میشوند ک فقط س
مدل فوق پذیرفتای است .بسیاری از مدلهای دیگر ب دلیل ایاک یا عقالنی نیستاد یا با پیشیا ی
پژوهشها همخوانی ندارند ،قابلقنول نیستاد .مثالً یکی از مدلهای غیرقابلقنول شکل  5است ک
در ن قصد مقدم بر نگرش در جهت رفتار قرار دارد و چون قصد بسیار نزدیک ب عمل است (در
واق مرحل ای است ک مؤلف های عاطفی و شااختی با مؤلف ی رفتاری همنستگی کامل پیدا کرده
است) نمیتواند مقدم بر نگرش در جهت رفتار باشد.
نگرش در جهت رفتار

نگرش به هدف

قصد
شکل  -5مدل غیرقابلقبول

روش
پژوهش حاضر مطالع ی تجربی است ک با اسهتفاده از ویگاهت 1در میهان جمعیهت دانشهجویی
انجام شده است.
نمونه و جامعه ی پژوهههش :نمونه ی پههژوهش شههامل  256نفههر از دانشههجویان دانشههکدهی
روانشااسی دانشگاه اصفهان بود ک ب صورت نمون ی داوطلب و در دسترس و با استفاده از فرمول
)N  Z2 / 2  p(p  1
) 2 ( N  A)  Z2 / 2  p(p  1

 n انتخاب شدند .دلیل انتخاب نمون ی داوطلب دشهواری

طرح ویگات و لزوم همکاری دانشجویان روانشااسی بود .دانشجویان از مقط لیسانس شامل 232
نفر و مابقی ( )0/09از مقط فوقلیسانس بودند 72 .درصد نها دختر ( 184نفهر) و بقیه ( 71نفهر)
پسر بودند .میانگین سای نها ( 21/83با انحراف معیار  )2/27بود.
Vignette
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ابزار پژوهش :یک طرح ویگات بود ک در ن سااریویی ب هر دانشجو داده شده و گفت میشهد
ک این سااریو بر اساس یک مدل روانشااختی برای نگرش ساخت شده و ب صورت ایفای نقش می
باشد .هر دانشجو باید خود را ب جای فردی ک کار میکاد قرار داده و نگرش او ب سهازمان و تعههد
سازمانی او را تعیین کاد .در این تحقیق متغیرهای کاتهرل شهامل عهادت ،پیامهد فایهدهگهرا ،پیامهد
هاجاری و پیامد هویت خود بوده و متغیر پیشبین نگرش ب هدف و متغیر مال قصد بوده و متغیر
میانجی نگرش در جهت رفتار است .رفتار خاص پژوهش ،رفتار دزدی است که همه ی متغیرههای
کاترل از قنل تعیین شده و ب صورت  4×4×4×4ویگات هم ی سطوح متغیرهای کاتهرل را پوشهش
داده است ب نحویک از هر چهار گزیا ب صورت گزیا بایست ،فرد یکی از پاسخها را دریافت مهی
کاد و سپس با ایفای نقش باید متغیر مال و میانجی و نگرش عاطفی را تعیین میکاد .تعریف این
متغیر و نمون ی سؤاالت ن در زیر مده است:
متغیرهای کاترل :برای متغیر عادت پیشیا ی ضعیف شامل یک دزدی کوچک تا پیشهیا ی قهوی
شامل ذکر چهار مورد دزدی ک ب صورت طیف گاتمن شدیدتر میشود .با طرح یک سؤال اصلی بهرای
ضریب روایی از زمودنیها خواست شد نظرشان را ب طورکلی در مورد خالفکار بودن فرد بیهان کااهد.
در مورد هم ی متغیرهای کاترل دیگر روش مشابهی ب کار رفت است .برای متغیرهای پیامد فایهدهگهرا
نیز از یک جمل در مورد هدف دزدی ک کاالیی است ک ارزش متوسط دارد ،جمالت به چههار مهورد
افزایش مییاباد ک در ن دو نکت ذکر شده و شدت ن افزایش مییابد ،ایاک انتظار مهیرود دزدی بها
موفقیت انجام شود و ارزش کاال در حد متوسط و یا زیاد است .در مورد متغیر پیامد هاجاری نیز از یهک
تا چهار جمل در طرح ویگات وجود دارد ایاک یا افشای تخلف توسط همکاران ب چ میهزان اسهت و
فرد تا چ اندازه در مقابل سرپرست و سازمان احساس گااه دارد ،ب همین ترتیب در مورد پیامد هویهت
خود دو وج رمانگرایی و واق گرایی برای ساخت چهار ویگات طراح ب کار رفت اند.
متغیرهای ساجشی :متغیرهای ساجشی طرح شامل نگرش ب هدف ،نگرش در جههت رفتهار و
قصد رفتار است ک در ایاجا شامل تعهد عاطفی نسنت ب سازمان ک ن فرد احساس میکاد هدف
موردنظر در ویگات را داراست و در موقعیت ایفای نقش برای او پاسخ میدهد .در این مورد  4جمل
از مقیاس عاطفی لن و مایر انتخاب شده است ک ضریب پایایی باز زمهایی و سهازگاری درونهی ن
(ضریب تاصیف) ب ترتیب  0/78و  0/71بوده است .ضریب روائی ن نیز  0/62به دسهت مهد .در
مورد نگرش نسنت ب دزدی چهار سؤال ورده شده ک شرکتکاادگان در تحقیق برای ایفای نقش
ن را پاسخ میدهاد یعای با توج ب ویگاهت که متغیرههای کاتهرل را پوشهش داده و نیهز تصهور
خودشان از فرد هدف در ویگات پاسخ میدهاد .یک سؤال نمون ن است که ایهن کهار ننایهد کهار
سختی باشد (نگرش در جهت رفتار) ضریب پایایی باز زمایی و سازگاری درونی ن ب ترتیب  0/71و
 0/69ب دست مد و ضریب روائی ن  0/53بود .در مورد قصد دزدی نیز  3سؤال طراحی شده بهود
ک ب برنام ریزی و پردازش اطالعات و قضاوت در مورد نتیج ی کار مربهوط بهود ضهریب پایهائی
باز زمائی و سازگاری درونی ن ب ترتیب  0/73و  0/67ب دست مد.
9
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تحلیل ماری یافت ها :در مرحل اول ،تحلیل تأییدی برای رابط س متغیر انجام شهد .از نجاکه
هدف در مرحل ی اول نشان دادن رابط بین س متغیر اصلی نگرش ب هدف ،نگرش در جهت رفتار
و قصد است در این مرحل فقط این س متغیر در تحلیل تأییدی وارد شدند .در مرحل بعهدی ،بهرای
تحلیل ماری یافت ها از رویکرد معادالت بر ورد تعمیمیافت ( )GEEاستفاده گردید که قهنالً په و
همکاران ( )1999ن را تشریح کردهاند .نرمافزار ب کاررفت نرمافزار  Rاست .این نرمافهزار ،بهرخالف
نرمافزارهای  SPSSو  LISRELیک نرمافزار باز است ک برای محاسنات ماری جدید میتهوان در
ن برنام نویسی کرد و محدود ب محاسنات از پیش تعریفشده نیست؛ ک در ایران توسط بیگلریان
و بخشی ( )1393و بخشی و اشراقیان ( )1390معرفی شده است.
یافتهها
در جدول  1یافت های توصیفی مدهاند .در جدول  1بیشترین میانگین و انحراف معیار مربوط ب
متغیر قصد است و کمترین میانگین و انحراف معیار ب متغیر نگرش در جهت رفتهار مربهوط اسهت.
همچاین خطای معیار و ضرایب تغییرات ورده شدهاند .متغیرهای کاترل به دلیهل انتخهاب از قنهل
دارای پایایی و روایی نیستاد.
جدول  -1يافتههای توصیفي ابزارهای پژوهش

ردیف

متغیر

حداكثر حداقل میانگین

انحراف خطاي معیار ضریب
معیار

اندازه گیري تغییرات

1

عادت

4

1

2/07

1/65

-

0/75

2

نگرش به هدف

4

1

2/04

1/73

0/79

0/84

3

پيامد فايدهگرا

4

1

2/01

1/69

-

0/84

4

پيامد هنجاري

4

1

2/08

1/84

-

0/88

5

پيامد هويت خود

4

1

2/05

1/72

-

0/83

4

1

1/97

1/65

0/87

0/79

4

1

2/39

2/02

1/03

0/84

 6نگرش در جهت رفتار
7

قصد

برای تحلیل تأییدی از مدل معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده گردید نتایج در جهدول  3ورده
شده است.
حال رابط ی بین متغیرهای پژوهش را در مدل اصلی پژوهش ک در رابط بین متغیرهها مهده
است بررسی میکایم.
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جدول  -2شاخصهای برازش مدل رابطهی متغیرهای اصلي پژوهش

شاخص

x2\df

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

RMR

مدل رابطهي متغيرهاي
اصلی پژوهش

3/09

0/94

0/95

0/91

0/04

0/05

جدول  ،2شاخصهای برازش مدل رابط ی متغیرهای اصهلی پهژوهش را نشهان میدههد .بهاال
بودن مقهدار شهاخصهای بهرازش  )0/94( GFIو ( )0/91( CFI ،)0/95( AGFIباتلهر و بونهت،1
 )1980و پایین بودن شاخصهای  )0/05( RMRو ( )0/04( RMSEAبر ون و کهود )1993 ،2
در مورد مدل و همچاین میزان سطح ماری ماره خی دو تقسیم بر درجه زادی ( )x2|dfدر همهین
مدل نشان میدهد ک مدل ارتناطی از برازش کافی برخوردار است .مجذور خهی را «شهاخص بهد»
برازش نیز نامیدهاند زیرا معایداری ن نشاندهاده تفاوت معایدار بین کوواریهانس بهر ورد شهده و
مشاهده شده است ک ب دلیل بستگی ن ب حجم نمون با افزایش ن همواره معایدار میشود به
همین دلیل از شاخص  x2|dfاستفاده شد ک  1>x2|df>5را ربوکل )2005( 3بهرای خهوبی بهرازش
پیشاهاد میکااد.
جدول  -3نقش میانجي نگرش در جهت رفتار در رابطه بین نگرش به هدف و قصد

مدل كامل (با میانجی) مدل محدود (بدون میانجی)

نوع متغیر

SE

β

SE

β

عرض از مبدا

2/11

7/42

1/62

4/53

عادت

0/57

0/81

0/61

0/89

پيامد فايدهگرا

0/53

0/73

0/57

0/77

پيامد هنجاري

0/51

0/67

0/47

0/63

پيامد هويت خود

0/43

0/52

0/28

0/46

پيش بين

نگرش به هدف

0/72

1/95

0/33

0/67

ميانجی

نگرش در جهت رفتار

0/11

0/22

-

-

كنترل

در جدول  3دیده میشود ک مقدار اثر غیرمستقیم  1/28تقرینهاً اثهر کهل  0/66واریهانس ن را
تنیین میکاد ک هرچاد میانجی کامل نیست ولی میانجی پارهای ن بسیار قهوی اسهت .همهانطور
1

Bentler & Bonett
Browne & Cudeck
3 Arbuckle
2
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ک مشاهده میشود ضریب  βمربوط ب رگرسیون نگرش ب هدف بر قصد دزدی هم در مدل کامل
و هم در مدل محدود مثنت است ک دال بر همجهت بودن تعهد عاطفی در الگهوی نگرشهی قصهد
دزدی است ک شکارا با عقل سلیم در تضاد است و نمیتواند درست باشد .ب عنارتدیگر فردی که
تعهد عاطفی باال نسنت ب سازمان دارد نمیتواند دست ب دزدی بزنهد .به همهین علهت در مرحله
بعدی دو الگوی مدل  2و  3ارائ شدهاند .مدل  2کماکان یک مدل میانجی اسهت؛ امها در ن جهای
نگرش ب هدف و نگرش در جهت رفتار تغییر کرده است .از نجاک هدف ب قصهد نزدیهکتر شهده
است این الگو نشان میدهد ک در ابتدا نگرشههایی در جههت رفتهار شهکل میگیهرد ،نگهاه ایهن
نگرشها تعهد عاطفی را در جهت هدف شکل میدهاد .این الگو تلویحات مهمی دارد ازجمل ایاک
در سازمان ابتدا باید با اجتماعی کردن (خو نگ و نو )2015 ،1نگرشهایی در جهت رفتار مطلوب در
سازمان شکل داد و این نگرشها خود تعهد عاطفی را پدید می ورند .نتایج در جهدول  4ورده شهده
است:
جدول  -4نقش میانجي نگرش به هدف (تعهد عاطفي) در رابطه بین نگرش در جهت رفتار و قصد

مدل كامل (با میانجی) مدل محدود (بدون میانجی)

نوع متغیر

SE

β

SE

β

عرض از مبدا

1/53

4/32

2/82

1/09

عادت

0/67

0/75

0/79

0/69

پيامد فايدهگرا

0/53

0/73

0/76

0/57

پيامد هنجاري

0/62

0/69

0/73

0/59

پيامد هويت خود

0/48

0/54

0/69

0/51

پيش بين

نگرش در جهت رفتار

0/77

1/82

0/71

0/42

ميانجی

نگرش به هدف

0/18

0/29

-

-

كنترل

در این جدول هم اثر غیرمستقیم  1/11است با این حال در ایاجا نیز این اشکال کماکان وجهود
دارد ک نگرش ب هدف دارای ضریب مثنت (رگرسیون رابط ی مستقیم) با قصهد دزدی دارد .تاهها
مدل باقیمانده ،مدل  2است ک میانجی ننوده و هر دو متغیر نگرش به ههدف و نگهرش در جههت
رفتار بر قصد تأثیر میگذارند.
در جدول  ،5متغیر نگرش در جهت رفتار ،ب عاوان متغیر پیشبهین و متغیهر نگهرش به ههدف
ب عاوان متغیر مال در نظر گرفت شدهاند و متغیر قصد رفتار ،متغیر میهانجی اسهت .در ایهن مهدل

Khuong, & Nhu
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متغیرهای پیامد فایدهگرا و عادت ب عاوان متغیرهای کاترل رابط ی مثنتی با متغیرهای پیشبهین و
میانجی دارند زیرا فایدهگرایی یا تمایل ب نف شخصی بها بیشهیا سهاختن سهود هماهاهگ بهوده و
تضادی با نگرش مثنت و قصد دزدی ندارد .این ب نحوی توضیح میدهد ک فسهاد اداری بها پیامهد
فایدهگرایی تشدید میشود .از طرف دیگر پیامد هاجاری و پیامد هویت خود رابط ی مثنت با متغیهر
مال و رابط ی مافی با متغیر پیشبین و میانجی دارند .جهت رابط بها ماطهق و در عقالنهی از
متغیر هماهاگ است.
جدول  -5نقش میانجي قصد در رابطه بین نگرش در جهت رفتار و نگرش به هدف (تعهد عاطفي)

مدل كامل (با میانجی) مدل محدود (بدون میانجی)

نوع متغیر

SE

β

SE

β

عرض از مبدا

4/28

18/29

2/26

11/37

عادت

0/82

-0/92

0/64

-0/86

پيامد فايدهگرا

0/48

-0/83

0/43

-0/85

پيامد هنجاري

0/59

0/74

0/48

0/67

پيامد هويت خود

0/67

0/58

0/54

0/63

پيش بين

نگرش در جهت رفتار

0/78

-1/84

0/44

-0/46

ميانجی

قصد

0/41

-0/68

-

-

كنترل

ضرایب رگرسیون در جدول  5نسنت ب جداول  3و  4توجی ماطقی بهتری دارنهد زیهرا نمیتهوان
پذیرفت ک فردی در سازمان تعهد باالتری دارد ،نگرش و قصد او نسنت ب دزدی هماهاگی بها تعههد
عاطفی داشت و با ن همراستا باشد .با اینحال برای بررسی معااداری اثر غیرمستقیم میتوان از زمون
سوبل GEE ،یا بوت استراپ با بر ورد درصد استفاده کرد نتایج در جدول  6گزارش شده است.
جدول  -6بررسي اندازه اثر غیرمستقیم در پژوهش حاضر

آزمون

برآورد اثر
غیرمستقیم

خطاي معیار

فاصله اطمینان

فاصله اطمینان

برآورد 0/95

برآورد 0/99

سوبل

-1/38

0/12

( -1/62و  -1/69( )-1/14و )-1/07

GEE

-1/38

0/11

( -1/64و  -1/71( )-1/16و )-1/10

بوت استراپ با برآورد درصد

-1/38

0/14

( -1/69و  -1/78( )-1/10و )-1/02
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در جدول  ،4اندازهی اثر غیرمستقیم از طریق س زمون سوبل GEE ،و بوت استراپ با بهر ورد
درصد ورده شده است .فواصل اطمیاان نشان میدهد ک فرضی ی ماری تأیید شده اسهت زیهرا در
هر س روش فاصل ی اطمیاانها صفر را در بر ندارد؛ یعای همانطور ک مشهاهده مهیگهردد قصهد
دزدی واسط ی بین نگرش ب هدف (تعهد عاطفی) و نگرش در جهت رفتار است .در واق رابطه ی
بین این دو متغیر از طریق قصد رفتار اتفاق میافتد و چاانچ این متغیر حذف شود ،این رابط از بین
میرود یا بسیار ضعیف میگردد.
میتوان نتایج را در جدول  7خالص کرد:
جدول  -7شاخصهای تائیدی و ضرايب رگرسیون در طبقهبندی مدلهای هم ارز

ضرایب رگرسیون
مدل

شاخصهاي تائیدي

پیش بین و
میانجی با مالک

متغیر توجیه توجیه اثر غیر
میانجی نظري آماري مستقیم

RMSEA CFI GFI x2\df

اول 0/91 0/94 3/09

0/04

دوم 0/91 0/94 3/09

0/04

سوم 0/91 0/94 3/09

0/04

r=1/95
=0/22

نگرش در
جهت رفتار

+

-

1/28

r=1/82

نگرش به
هدف

+

-

1/11

قصد

+

+

-1/38

=0/92
r=-1/84

=-0/68

در جدول  7مشخص است ک س مدل همارز هستاد .شاخصهای برازش برای هر سه مهدل
یکسان است .با این وجود تاها مدل سوم ک متغیر قصد متغیر میانجی ن است ،قابلقنول است.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش طنق مهدل ایگلهی و چهایکن ( ،)1993مهدلی از تعههد تعریهف شهد که در ن
متغیرهای پیامد فایدهگرا ،تعهد مستمر و پیامد هاجاری و پیامد هویت خود ،تعهد هاجاری میباشهاد
و نگرش ب هدف همان تعهد عاطفی است که بها تعریهف مؤلفه های تعههد لهن و مهایر ()1990
هماهاگ است .نخست تحلیل عاملی تأییدی انجام شد .با توج ب ایاک این تحلیهل بهر روی سه
متغیر اصلی نشان میداد ک رابط ی میانجی بین این متغیرها وجود دارد؛ س مدل ک بهین نگهرش
ب هدف ،قصد و نگرش نسنت ب رفتار متصور بود مورد بررسی قرار گرفت .در ایهن پهژوهش چهون
رفتار انتخابشده یعای دزدی با تعهد عاطفی در تضاد بود ،الجرم باید بهین نگهرش به ههدف و دو
14
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متغیر قصد و نگرش در جهت رفتار رابط ی مافی وجود داشت باشد .بر اساس مدل ایگلی و چهایکن
( )1993س فرضی نوشت شد .با این حال این س فرضی با توج ب ضرایب ب دست مده قابلقنول
ننود؛ باابراین دو مدل دیگر مورد زمون قرار گرفت و تغییر شکل از مدل ایگلی و چایکن ( )1993بها
توج ب جهت های ب دست مده قابلقنول بود .مدل تحلیل معادالت ساختاری همواره مجموع ای
از رابط بین متغیرها را تأیید میکاد ک همارز بوده و تمامی شاخصهای برازش در نهها یکسهان
است و باید مدلی را برگزید ک با پیشیا ی پژوهشها و طرح پهژوهش هماهاهگ باشهد .مهمتهرین
پیشیا جهت رابط بین تعهد عاطفی با دو متغیر رفتار مافی (دزدی) است؛ باابراین مهیتهوان مهدل
ایگلی و چایکن ( )1993را برای متغیرهای پژوهش حاضر ب شکل  6زیر تغییر داد:
عادت

نگرش به هدف

قصد

نگرش در
جهت رفتار

پيامد فايده گرا
پيامد هنجاري
پيامد هويت
خود

شکل  -6مدل اصالحشده ايگلي و چايکن ()1993

این مدل اصالحشده با رفتار کارکاان در بدو ورود ب سازمان بسیار هماهاهگ اسهت .در مرحله
اول پیامدها اهمیت دارد .هر فرد در سازمان درمییابد ک برخی رفتارها در سازمان پهاداش و برخهی
تانی میشود ،ازاینرو پیامدهای فایدهگرا و هاجاری شکل میگیرد ک زیرباای تعهد مستمر و تعهد
هاجاری است .پیامد هویت خود نیز با پیامد هاجاری در تعامل است زیرا فرد ناگزیر است در تعامهل
با سازمان ،جان های اساسی هویت خود را در نظر بگیرد .در مورد هر رفتار کارکاان از طریق پیامدها
نوعی نگرش کسب میکااد ک بیشتر منتای بر شرطی شدن عامل است ک با پیامدهای فایدهگرا و
هاجاری مرتنط است .این نگرشها ،قصدهای رفتاری را میساجد ک درمجموع نگرش به ههدف
ک مربوط ب همراستایی فرد با سازمان است را شکل میدهد و نوعی تنادل اجتماعی بهین فهرد بها
سازمان را پدید می ورد ک پیوند بین این دو نوعی تعهد عاطفی است .ب عنارت بهتر این یافته به
معاای تأیید نقشی میانجی قصد رفتار در رابط بین نگرش در جهت رفتار و تعهد عاطفی اسهت .بهر
مناای این یافت پژوهش یکبار دیگر مشخص گردید ک جامع پذیری 1در سهازمان نقشهی اساسهی
دارد (خو نگ و نو .)2015 ،جامع پذیری فرایادی است ک در ابتدای ورود افراد به سهازمان به راه
میافتد و از طریق ن کارکاهان باارزشهها و هاجارههای سهازمانی شهاا میشهوند و بهدین طریهق
نگرشهای خاصی را نسنت ب خوب یا بد بودن رفتارهای مختلف کسب میکااد (جین .)2015 ،2در
sociability
Jain
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ایاجا فرد از طریق هاجارها و قوانین و بر اساس ادراکی ک دارد تمایل ب ماندن یا تر سهازمان را
پیدا میکاد و این همان تعهد هاجاری است .شاایی با هاجارها در طول زمهان و از طریهق فرایاهد
اجتماعی شدن نگرش شاغل از ایاک چ رفتارهای در سازمان مثنت و مافی اسهت را میسهازد که
این همان تعهد مستمر است زیرا تعهد مستمر در طول زمان ایجاد میشود ( لهن و مهایر .)1990 ،در
نهایت شاغل بر اساس نگرش ب رفتارهای ،خاص تمایل و قصد انجام یا عهدم انجهام ن را خواههد
داشت .در ایاجا شاغل اگر تمایل ب انجام رفتارهای مثنت داشت باشد ،احساسات و عواطهف مثنهت
محرزتر است و احتماالً تمایل دارد در سازمانی ک بدان احساس مثنت دارد بماند (تعهد عاطفی).
نتایج ب طورکلی نشان داد ک تعهد سازمانی باید ب عاوان یک نگهرش نسهنت به یهک ههدف
(ب عاوانمثال ،سازمان) در نظر گرفت شود ،هرچاد این تصور از تعهد سازمانی ،بیشتر تعهد عاطفی را
شامل میشود .تعهد عاطفی ب عاوان تعلقخاطر ب یک سازمان تعریف میشود ک از طریهق قنهول
ارزشهای سازمانی و نیز ب وسیل ی تمایل ب ماندگاری در سازمان مشخص میگردد .تعهد عاطفی،
در بردارندهی پیوند عاطفی کارکاان ب سازمان است؛ ب طوریکه از ایهن ماظهر ،افهراد خهود را بها
سازمان خود معرفی میکااد ( لن و مایر .)1990 ،زیرباای تعهد عاطفی ،عواطف و احساسهات اسهت.
یکی از ابعاد نگرشها نیز ،بعد عاطفی ن است .بعد عاطفی قویترین بعد نگهرشهاسهت (کریمهی،
 .)1392همچاین گاهی عواطف و احساسات ب خودیخود میتواناد در ایجاد نگرشی خاص در جهتی
خاص مؤثر باشاد .مثالً در پژوهش سپاه ماصور ،دالور و صفاری نیا ( )1390عواطف از پیشبینهای
نگرش ب شایع بودند .همچاهین ،تحقیقهات در حیطه ی تصهورات قهالنی نشهان داده اسهت ثابهت
نگ داشتن احساسات باع کاهش تصورات قالنی مهیشهود و باهابراین احساسهات در ایجهاد برخهی
نگرشها ،بیش از باورها (جز شااختی نگرش) تأثیر دارند ( ذربایجانی و همکاران .)1393 ،به عنارت
دیگر برخی نگرشها ماهیت عاطفی بیشتری دارند (صهفاری نیها ،علهی پهور و ماصهوری )1393 ،و
بیشتر از نگرشهای شااختی بر رفتار مؤثر هستاد (رید و ههانتر .)2011 ،ایهن نهوع نگهرشهها که
نگرشهای منتای بر عواطف خوانده میشوند ،منتای بر ارزشهای فردی و بسهیار نیروماهد هسهتاد
(کریمی .)1392 ،در مورد تعهد سازمانی نیز ،احساسات و عواطف تأثیر بیشتری دارد.
تعهد همواره یک نگرش شغلی بوده است؛ نگرش یا جهتگیریای ک هویت فرد را ب سازمان
مرتنط یا وابست میکاد (مایر و هرسکویچ .)2001 ،از نجاییک نگرش نسنت ب یهک ههدف (مهثالً
سازمان) ،نسنت ب نگرش نسنت ب رفتاری خاص (ب عاوانمثال ،ماندن) ،برای طیهف وسهی تری از
رفتارها قابل کاربرد است ،جای شگفتی نیست که تعههد عهاطفی در مقایسه بها تعههد هاجهاری و
مستمر ،با طیف وسی تری از متغیرهای رفتاری همراه است (سولیاگر و همکاران .)2008 ،ب طورکلی
پژوهشهای روانشااسان اجتماعی در حیط نگرش نشان داده است ک رابط بهین نگهرش و رفتهار
همیش قوی نیست و تاها گاهی اوقات نگرش مثنت یا مافی نسنت ب یک متعلق نگرش با رفتار در
راستا یا علی ن رابط دارد .یک عامل مؤثر بر افزایش رابط بین نگرش و قصهد رفتهار ،تخصهیص
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یافتگی نگرش 1است .تخصیصی یافتگی نگرش ب معای میهزان تمرکهز نگهرش بهر یهک شهی یها
موضوع خاص ب جای تمرکز بر یک موضوع کلی است .هرچ تخصیصیافتگی نگرش بیشتر باشهد،
احتماالً تمایل رفتاری برای عمل در جهت نگرش بیشتر است (کریمی)1392 ،؛ باابراین تمرکهز بهر
روی رفتار دزدی ب جای عملکرد کلی نتایج بهتری ب دست داد.
از سوی دیگر نتایج نشان داد ک نگرش در جهت رفتار دزدی ،قصهد رفتهار دزدی را پیشبیاهی
میکاد و سپس قصد دزدی نگرش ب هدف (تعهد عاطفی) را پیشبیای میکاد .بر طنهق نظریه ی
عمل ماطقی( 2فیشنین و جزن )1975 ،3بهترین پیشبیایکاادهی رفتار ،قصد فرد برای درگیر شدن
در رفتار است .قصد ب وسیل ی دو متغیر نگرش مرتنط با رفتار (ارزشیابی کلی مثنت یا مافی از رفتار)
و هاجارهای انتزاعی (در کلی فشار اجتماعی برای انجام دادن یا انجام ندادن رفتهار) پهیشبیاهی
میشود (مونتانو و کاسپرزیک)2008 ،4؛ باابراین ،نگرش در جهت رفتار دزدی ،میتواند قصهد دزدی
را شکل دهد .اگر فرد قصد رفتار دزدی را داشت باشد و احتماالً مرتکب ن شود ،دچهار ناهمهاهاگی
شااختی( 5فستیاگر )1957 ،6میگردد و ممکن است برای کاهش ناهماهاگی بین این شهااخت که
«من در این سازمان کار میکام» و شااخت دیگر «من اموال سازمان را سرقت کردم» از وابسهتگی
عاطفی خود بکاهد و تعهد خود را ب سازمان کاهش دهد .همچاین اگر از توجی بیرونی 7مثالً ادرا
بیعدالتی و تالش برای برقراری انصاف برای کاهش ناهماهاگی اسهتفاده کاهد ،کهاهش وابسهتگی
عاطفی ب سازمان محتمل ب نظر میرسد.
در این پژوهش برای بررسی نقش میانجی رابط ی بین س متغیر اصلی با چادین مدل قابهلقنول
بررسی شد .این موضوع ب منح همارزی مدلها 8مربوط است (الورجن .)2014 ،9بهرای مدلسهازی
ابتدا بایستی یک مدل اولی تعریف کرد ک انتخاب درست ن بست ب تجرب مفسر دارد .همانطور که
اشاره شد در مورد رابط بین س متغیر اصلی این پژوهش ،یعاهی نگهرش به ههدف (تعههد عهاطفی)،
نگرش در جهت رفتار دزدی و قصد دزدی  25مدل مختلف وجود دارد ک تاها برخی از نها ،بر اساس
عقل سلیم و پیشیا ی قابلقنول است .چاانچ مفسر ب طور مثال مدل س متغیری  X-M-Yرا که در
ن  Xمتغیر پیشبین M ،متغیر میانجی و  Yمتغیر مال است فهر نمهوده و ن را به عاوان مهدل
اولی ب نرمافزار معرفی نماید؛ نرمافزار با تغییر پارامترهای هر یک از متغیرها نقهدر پهیش مهیرود تها
1

attitude specificity
theory of reasoned action
3 Fishbein & Ajzen
4 Montano & Kasprzyk
5 cognitive dissonance
6 Festinger
7 external justification
8 model equivalence
9 Lavergne
2
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پاسخ مدل با دادههای اندازهگیری شده از برازش موردنظر برخوردار باشد .در چاین مواردی اگرچ پاسخ
مدل ،دادههای مشاهدهای را ب خوبی توجی میکاد ولی نتایج مدل ،واقعیت موجود را نشان نمیدههد و
حتی ممکن است مخالف پیشیا یا عقل سلیم باشد .این مسئل ب انتخاب نامااسب مدل اولی و تعیهین
جهت فلشها برمیگردد (هوکیاگ ،نایت ،لیو و شیرایشی .)2014 ،1در منح همارزی مهدل میتهوان
برای یافتن متغیر میانجی و مدل مطلوب ،اگر مدلها همارز باشهاد ،جههت فلشهها را تغییهر داد یعاهی
نقش متغیرهای س گان  X-M-Yرا تغییر داد در این صورت شاخصهای برازش تغییری نخواهاد کهرد
و تاها مدل برتر برای تعیین متغیر میانجی یافت خواهد شد (توامز.)2015 ،2
بر اساس این پژوهش پیشاهادهای زیر قابل ارائ است:
با توج ب ایاک در این مدل تعهد عاطفی ب عاوان متغیر مال و پس از شهکلگیهری نگهرش
نسنت ب رفتارها و قصد مرتنط با ن قرار میگیرد ،به مهدیران و سهازمانها پیشهاهاد میشهود بها
جامع پذیر کردن کارکاان در رفتارهای مطلوب مورد سازمان اهتمام جدی ب خهرج دهاهد و از غهاز
ب جای تکی بر جامع پذیری خودب خود کارکاان ب اعمال و معرفهی هاجارهها و فرهاهگ سهازمانی
نهایت تالش را انجام دهاد .پیشاهاد ب محققان نیز برگزیدن نمون هایی از دیگهر رفتهار (مثنهت یها
ماف هی) و سههاخت طرحوارهههها در جهههت گسههترش و غاههای حیط ه های رفتههاری اسههت ک ه مههدل
اصالحشدهی ایگلی و چایکن ( )1993با رفتارهای دیگر مورد زمون قرار گیرد.
این پژوهش از چشماندازی نو از مدل س مؤلف ای لن و مایر را بررسی کرد و ب همین جههت
بیاشی جدید ب پژوهشگران میدهد .از سوی دیگر پژوهش حاضر برای تعهد هاجاری دو بعد قائهل
شد یکی نسنت ب خود و دیگری نسنت ب دیگران؛ این یک مفهومبادی جدید است .همچاین ایهن
پژوهش از همارزی مدلها سخن ب میان ورد ک برای یکی از نخستین بارها در ایران است.
مهمترین محدودیت این پژوهش ،استفاده از ویگات به جای زمهایش مسهتقیم رابطه ی رفتهار
مافی با تعهد عاطفی بود ک افراد باید در مورد فردی در سازمان قضاوت میکردنهد و ایهن قضهاوت
مناای شنی سازی داشت ب گون ای ک گویا این خود افراد هستاد ک در مورد رفتهار مافهی و میهزان
تعهد عاطفی خود نظر میدهاد .با این حال این محدودیت ناگزیر بوده و ب دلیل ایاک القهای رفتهار
مافی بر خودپادارهی افراد تأثیر دارد .پژوهشگران ناگزیر بودند ک این رفتهار را شنی سهازی کهرده و
افراد با قضاوت در مورد دیگری دیدگاه خود در رابط با متغیرها را نشان میدادند .این محهدودیت و
نیز ایاک نمون ی پژوهش ن افراد شاغل در صاعت ک دانشجویان بودند تعمیم نتیج ی پژوهش را
با احتیاط همراه میسازد.

Hocking, Knight, Aiello, & Shiraishi
Thoemmes
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