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در  یرفتار منف یکبا قصد و نگرش نسبت به  یتعهد عاطف یرابطه

 سازمان

 28/1/96تاریخ پذیرش مقاله:   27/5/95تاریخ دریافت مقاله: 

 2یهاجر برات، *1یضیعر یدرضاحم

 چکیده:
در بین پژوهشگران در مورد ماهیت نگرشی یا انگیزشی تعهد سازمانی توافقی وجود ندارد.  مقدمه:

که  مناهای  ن مهدل  ای بررسی یک مدل نگرشی از تعهد سازمانی انجام شده استاین پژوهش بر
 ( است.1993) کنیچانگرشی ایگلی و 

دانشگاه اصفهان بود  شااسیروان ینفر از دانشجویان دانشکده 256پژوهش شامل  ینمون  روش:

ا، پیامد هاجهاری و گرداوطلب انتخاب شدند. متغیرهای کاترل یعای عادت، پیامد فایده صورتب ک  
و متغیرهای دیگر یعای نگرش ب  هدف، نگهرش  گردیدندپیامد هویت خود از طریق ویگات بررسی 

از رویکهرد  هاافته یساجیده شدند. برای تحلیل  مهاری  سؤالدر جهت رفتار و قصد رفتار از طریق 
 .استفاده گردید R افزارنرمو  (GEE) افت یمیتعمبر ورد  معادالت ساختاری،

های برازش یکسانی داشهتاد، تاهها یهک مهدل شده ک  شاخصارز معرفیاز س  مدل هم ها:افتهی

ههدف نتایج نشان داد ک  این فرضی  ک  نگرش در جهت رفتهار دزدی، بهین نگهرش به   شد. تأیید
ک  قصهد بها  شدهاصالح ن مدل  یجاب تعهد عاطفی( و قصد دزدی متغیر میانجی است، رد شد و )

هویهت خهود،  هاجاری و پیامد گرا، پیامدطفی جایگزین شده و متغیرهای عادت، پیامد فایدهتعهد عا
 شد. تأییدکااد؛ نقش کاترل را ایفا می

ها مشخص شد ک  تعهد سازمانی یک متغیر نگرشی است ک  متغیر مهال  بر اساس یافت  گیری:نتیجه

( مهورد بهازنگری 1993) کنیایگلی و چا برای نگرش در جهت رفتار از طریق قصد است. مدل پیشاهادی
شهود در یشاهاد میها پران و سازمانیعاوان متغیر مال  جایگزین شد. ب  مدقرار گرفت  و تعهد ب  هدف ب 
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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

 منحه  اسهاس بهر که  استی شغل نگرشی نوع ،یسازمان تعهد ک  دیرسیم نظر ب  هامدت تا
  ن از کارکاهانی رفتارههای ایبشیپ در توانیم ،یاجتماع شااسیروان در رفتار و نگرش نیب رابط 
 تعههد ی مؤلفه سه  شهامل( 1990) 1مایر و  لن سازمانی تعهد یامؤلف  س  مدل نیباابرا؛ برد بهره

                                                           
1 Allen, & Meyer 
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 ماناهد) یداخله یههاپژوهش ازی اریبسه در و شهد نیتهدو 3مستمر تعهد و 2یهاجار تعهد ،1عاطفی
 ،یجهرمه انیشها وی مهانیا ؛1391 ،ییزدانه و دیخورشه ؛1391 ،یرودپشهت نیام وی ایچگ وندگودرز
 از) یخهارج و( 1393 ،یی قها و بردبهار تهاب  و ؛1393 کهرودی، و فربهاام عاایتی، نیاز ذری، ؛1392
 ،6بهارون و گریانهر، ،2003 ،5کهوهن ؛2005 ،4اسهتیاگهامنر و وانهدننر، وانهدننر،، باتین، قنیل،
 مهدل. رفهت کهار به  نگرش نوع نیای رو از رفتار بیایپیشی برا( 2015 ،7جان و ستارخان ؛2003
ی  مهادگ نهوع سه  معرف بود؛ قنل هایمدلی رهایمتغ ی هم دنیتا درهمی برای تالش ک  مذکور
(. 2008 ،8فلدمن وی ج انبنرند ) باال را سازمان در عضویت احتمال توانادیم ک  است مختلفی روان
 اشهاره کارفرمهایش و سازمان با فرد شااسایی و هابستگیدل عاطفی، هایوابستگی ب  عاطفی تعهد
یمه نشهان سازمان تر  هایاز هزیا  را کارکاان ادرا  میزان مستمر تعهد (.ماندن ب  تمایلدارد )
 خواههد متعهد سازمان ب  کاد، ادرا  زیاد را سازمان تر  هایهزیا  شاغلی اگر دیگرعنارتب . دهد
 اجنهار میهزان از هاجهاری تعههد(. کهردن تهر  یشدهادرا  هزیا کرد ) نخواهد تر  را  ن و شد

 بهرای شهدهادرا  اجنهارشهود )یمه ناشهی هاجارهها و قهوانین اسهاس بهر مانهدن برای شدهادرا 
 (.2016 ،9بوگرا()ماندن
 اعتنار برای ،اوالً: شتدا زیادی مشکالت عمل در ،یسازمان تعهد ازی نگرش مدل این حالاین با
 از کار با مرتنطی پیامد متغیرهای از بسیاری با  ن رابط  و دادینم تائیدی عاملی تحلیل ب  تن سازه،
 و بهود ضهعیف( 1390 ،یریهام وی محمهد ،یضهیعر ماناهدسهازمانی ) مهدنی رفتار و عملکرد قنیل
 اسهتانلی، مهایر، ؛1996 مایر، و  لند )بو فراوان اشکاالت دارای  ن مالکی و سازه اعتنار بیترتنیاب 

 انجهام یخوبب  را  ن بیایپیش مدل این ک  نتیج  متغیر تاها (.2002 ،10توپولایتسکزی و هرسکویچ
(. 2016 ،12بهرت وی  نتهون اساو، ؛2015 ،11عناس و ساندرس یوسف، مانادبود ) سازمان تر  دادیم

 ؛1993 ،13اسهمیت و  لهن مهایر،شهده ) دنظریدتج ابزار هم و اصلی ابزار هم ک  یمشکل ترینبزر،
 مستمر تعهد بین( دارمعای غیر گاهی ومافی ) و ضعیف بسیار یرابط  داشت؛( 2004 مایر، و 14پاول

 (.2002 همکاران، و مایر ؛2003 کوهن، ؛1996 مایر، و  لنبود ) عاطفی تعهد و

                                                           
1 affective 
2 normative 
3 continuance 
4 Bentein, Vandenberg, Vandenberghe, & Stinglhamber 
5 Cohen 
6 Greenberg, & Baron 
7 Sattar Khan & Jan 
8 Ng & Feldman 
9 Buğra 
10 Meyer, Stanley, Herscovitch, & Topolnytsksy 
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13 Smith 
14 powell 
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 و دادیمه نشهان عهاطفی تعههد بها بهاالیی بسیار ی رابط هاجاری تعهد مستمر، تعهد برعکس
 باالسهت حهدی در ضریب این. بود 63/0 برابر مطالع ، 54ی رو فراتحلیل در  ن همنستگی ضرایب

 ،1چولگهوئن و لهیهسهتاد ) یکهی مقیاس دو این اساساً ک  کادیم متنادر ذهن ب  را موضوع این ک 
 انگیزشی وج  ک  اادینب  ن در را حلراه( 2001هرسکویچ ) و مایر ک  شد سنب موضوع این (.2005

 سهازمان، به  معطهوف نگرش جایب  ها ن. بدهاد مایر و  لن سازمانی تعهد مدل ب  نگرشی یجاب 
 هایفعالیت از ایمجموع  کردن دننال ب  را افراد ک  کردند تعریف نیرویی عاوانب  رای سازمان تعهد

 ن  تعهد ف،یتعر نیا در(. 301 ص ،2001 هرسکویچ، و مایردارد )وامی هدف،( چاد یایک ) با مرتنط
 ههدف یهک به  مربهوط ههایفعالیهت ب  معطوف بلک  نگرش، متعلق ب  مربوط متغیر یک عاوانب 

 یهسهاز یهک عاوانب  بلک  نگرشی، یهساز عاوانب  ن  را تعهد اساساً موضوع این. بود شده تعریف
 تعهد بردن بیرون در ن  را حلراه( 2008) 2رو و اولفن سولیاگر، ،وجودبااین .کردیم تعریف انگیزشی
 ایهن. یافتاد جدید سازیمفهوم یک طریق از ماتهی  ن، ب  بازگشت بلک  نگرشی تعریف از سازمانی
 عااصهر( 2008همکهاران ) و سولیاگر .بود شده ارائ ( 1993) 3چایکن و ایگلی در جدید سازیمفهوم
 :است شده ارائ  1 شکل در ک  کردند قیتلف مایر و  لن مدل با را کنیچا و ایگلی مدل

 
 (1993) کنيچا و ايگلي مدل -1 شکل

 ب ی عاطفی دلنستگ و سازمان یک ب  مثنت نگرش ماناد) 4هدف ب  نگرش ،1 شکلی الگو در
 ماناهد) 5گهرافایده پیامد ،(است 2 جعن  نمودار، در) مایر و  لن مدل در( AC) یعاطفتعهد  همان(  ن

                                                           
1 Lee & Chulguen, 
2 Solinger, Olffen, & Roe 
3 Eagly, & Chaiken 
4 attitude toward target 
5 utilitarian outcome 

 عادت -1

 در نگرش

 قصد رفتار جهت

 هدف بهنگرش  -2

 گرا فايدهپيامد  -3

 پيامدهنجاري -4

 خود هويتپيامد  -5

 یعاطف تعهد

 مستمر تعهد

 ينجاره تعهد
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 ماناهد) 1هاجهاری پیامد و است مستمر تعهد( است 3جعن   نمودار در تر ، یهشدادرا  هایهزیا 
 ی افتهیمیتعمه حس ،یخانوادگ تیترب ماناد) 2خود هویت پیامد و( ماندنی باقی برا شدهادرا  اجنار
 نگهرش سنب ک  دسازنیم را هاجاری تعهد مجموع در( مدل در 5 و 4 هایجعن  ،یوفادار و ف یوظ
 مهدل نیها مرکهز. انجامدیم رفتار ب  مجانب تریننزدیک یعای رفتار قصدب  ک  شده رفتار جهت در

 درنهایهت که  گهرددیمه خاص رفتار انجام قصدب  ماجر نگرش نیا. است خاصی رفتار ب  نگرش
 خودکهار نسهنتاً و ممداوی تکراری رفتارها ،هاعادت مدل نیا در. شودیم رفتاری واقع انجام ب  ماجر
 ازی مثنتی ابیارز ب  ماجر احتماالً رفتن سرکار هر روز ب  مثلیی هاعادت مدل، نیا اساس بر. هستاد
 به  روز رهه مهن مهثالًشود ) سازمان ازی مثنتی ابیارز ب  ماجر تواندیم و شودیم سازمان در ماندن
 .(باشم داشت  دوست را سازمان نیا دیبا من پس روم،یم سرکار

 شهده گرفت ( 2005) 3ویکس جورکی و گیاکالون هال ، پژوهش از مدل این در خود هویت پیامد
 مهدل ایهن. دارنهد نقش سازمان محیطی رفتارها در ایحرف  اخالق هایمؤلف  دادند نشان ک  است
جعنه  بهین تریقوی روابط شود، تعریف( دزدی مثالًخاص ) ی داما در رفتار هرگاه ک  کادیم بیان
 ی سابق مانادگردد )یبازم فرد رفتارهای پیشیا  ب  ک  عادت اگر ن،یهمچا. شودیم ایجاد مدل های
 مهدل یهک مهدل، ایهن. شهد خواههد هم ترقوی مدل این شود، لحاظ مدل در ؛(داشتن خطا یا جرم

 و شهدبا زیه متیهموفقی دزد اکه یا انتظهار مانادگرا )فایده پیامد عادت، متغیرهای ک  است میانجی
 به  نسهنت گاهاه احسهاس ای سرپرستی سو از تأیید مانادهاجاری ) پیامد ،(مطلوبی شی ارزشماد
. هسهتاد کاتهرل متغیرههای  ن در( 5بودن گراواق  ای 4گرا لدهیا مثالًخود ) هویت پیامد و (سرپرست

 رفتار جهت در نگرش طریق از ک ( 2 جعن است ) عاطفی تعهد( نیبشیاصلی )پ متغیر دیگرعنارتب 
 ن  هدف، ب  نگرش این ک  است  ن اصلی مدعای(. کامل میانجیگذارد )می اثر رفتار انجام قصد بر
خهاص  رفتهاری قصهد بلکه  ،(سهازمانی عهدالت سازمانی، مدنی رفتار سازمان، تر  ماناد) رفتار هر
 .کادمی بیایپیش کامل میانجی صورتب  را( دزدی)

 وی نابرابر ب  ان یجویتالف یواکاش معموالً ک  استی سازمانی مافی رفتارها ازی کی یدزد
 کاادیمی عدالتیب ادرا  ک ی کارکاان(. 2017 ،6یرانیا و انوار شاه،است ) شدهادرا ی عدالتیب
(. 1996 ،7بهر وندهاهد )یم کهاهش را سازمان ب  خود تعهد هستاد، دیناام خودی کارفرما از یا

ی انصهاف، نهوعی . نظریه اسهت 8ی انصافنظری  با متااسبی لتعدایب ادرا  ازی ناشی دزد

                                                           
1 normative outcome 
2 self-identity outcome 
3 Henle, Giacalone, & Jurkiewicz 
4 idealist 
5 realist 
6 Shah, Anwar, & Irani 
7 Brown 
8 equity 
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است ک  بر چگونگی برداشت افراد از عادالن  بودن منادالت اجتماعی  یی تنادل اجتماعنظری 
 نسهنت که  کاهد احسهاس شاغل هرگاه مذکور ی ینظر اساس بر(. 1965، 1تمرکز دارد ) دامز

 ک  رسدیم ج ینت نیا ب  ست،ین برابر مرج  یک دبروندا -درونداد نسنت با بروندادش-درونداد
ی ههاراه ازی کهی. کاهد برقهرار را عدالتی قیطر از دینمایمی سع و است نشده تیرعا انصاف
. ادرا  عهدم وجهود عهدالت بها استی دزد قیطر از مثالً خود برونداد افزودن عدالت یبرقرار

 نیهمچاه(. 2000، 2است )گریانر، سرقت در ارتناط مثل دیدرگیر شدن در رفتارهای ضد تول
 رند،یگیم فاصل  خودی کارفرما ازی روانازنظر  ،یمافی امدهایپ ازی ریشگیپی برا کارکاان نیا

 نیها در و داناهدیمه خودی دزد عامل رای و ی ناعادالن رفتار و کارفرما ک  لیدل نیا ب  دیشا
 ،(عاطف کااد )یمی دلنستگ ساحسا کمتر ج ،ی. درنتداشت خواهادی کمتر گااه احساس صورت

 جههت در خهدمتی برا را خودی  مادگ و( شااختکااد )یم فکر مطلوب کمتر سازمان مورد در
 رفتن نیب از باع  تواندیی مسازمان تعهد در کاهش نیا(. رفتاردهاد )یم کاهش سازمان مااف 

ی هااقدامی برایی فضا و برساند بی س سازمان ب  است ممکن ک  شود ییرفتارهای هابازدارنده
 گهرددی مافه سازمان ب  نسنت نگرشی وقت نتیج  در. کاد جادیا سرقت ازجمل  ان ،یجویتالف

ی دزد به  اقدام در عادت ریمتغ. شودمی شتریب سازمان ب  نسنتی مافی رفتارها وقوع احتمال
 طهول در ایه وی دککو دوران ازمثال عاوانخطاکار بودن )ب  ی سابق ک ی کارمادان. دارد تأثیر

 دائم و کاادینمی ابیارز بزر، چادان را سرقت  ادیز احتمالب  دارند؛( سازمان با خودی همکار
 برعکس. دهادیم شکلی دزد ب  نسنت مثنتی نگرشی شگیهم دزدان. شوندیم سرقت ریدرگ

  ن ب  نسنت همی مثنت نگرش و کاادینم سرقت ب  عادت اند،نکردهی دزد هرگز ک ی کارکاان
 و بهالقوه پهاداش مثال،عاوانبه ) گهرافایده پیامد(. 2002 ،3، کویین و کاشیوودکااد )ینم دایپ

 وی گلهیا) شهودیمهی ابیارز 4ارزش -انتظار میپارادا کی با طورکلیب ( رفتار با مرتنط مجازات
یم  نی هبالقوی هاا یهز برابر در را  ن یهبالقو مااف  افراد سرقت، مورد در(. 1993 کن،یچا

 سرقت مورد یکاال ارزش و بشود موفق سرقتی برا تالش اک یا احتمال ها ن ویژه،ب . ساجاد
 ب  سرقتی هاجار امدیپ. ساجادیم  نی ماف یهبالقو عواقب و شدن گرفتار احتمال برابر در را

 ک  استی رادافی سو از شدهیایبشیپ تأییدهای عدم ارزش و تأییدها ارزش نیب تعادلی معاا
ی عاد سرقت همکارانش ازی اریبس نظر در کادیم تصور ک ی کارماد. هستاد مهم سارقی برا

 نسنت شود؛یمی دزد مرتکب شتریب احتماالً کاد،یم بیایپیش رای دزد از ها ن تیرضا و است
 تتشمای دزد خاطر ب  را او و بداناد مقصر رای و همکارانش دهدیم احتمال ک ی کارماد ب 

 یهخودپاهدار کیه که ی افهراد. دیهکا وارد معادل  ب  زین را خود تیهو امدیپ نهایت، در. کااد

                                                           
1 Adams 
2 Greenberg 
3 Wood, Quinn & Kashy 
4 expectancy–value paradigm 
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ی ماف نگرش حفظ ب  لیتما شتریب گرا،واق  یهخودپادار کی با افراد ب  نسنت دارند،گرا  رمان
 نیها یهمه (. 2005 ویکهس، جورکی و گیاکالون هال ،داشت ) خواهاد سرقت عمل ب  نسنت
 .شوند بیترک سرقت ب  نسنت نگرش شکل ب  است ممکن راتتأثی

ی تیماه یا استی نگرش ریمتغ کی یسازمان تعهد ای  ک  است نیا پژوهش نیا سؤال یطورکلب 
 :است ریز موارد شامل پژوهش اتیفرض نیهمچا دارد؟ی زشیانگ

 وجهود معکهوس ی رابطه دزدی رفتار جهت در نگرش وی( عاطف تعهدهدف ) ب  نگرش نیب-1
 .دارد

 .دارد وجود میمستق ی رابط دزدی قصد و دزدی رفتار جهت در نگرش نیب -2
 دزدی قصهد و دزدی رفتهار جههت در نگهرش نیب رابط  دری( عاطف تعهدهدف ) ب  نگرش -3

 .استی انجیم ریمتغ
ی بهرا کاتهرلی رههایمتغ  ن در که  کرد میترس 2 شکل صورتب  توانمی را مدل نیا واق  در
 :اندنشده  ورده نمودار کردن ساده

 

 کنترلی رهایمتغ جزبه رهایمتغ نیب رابطه اول، مدل -2 شکل

 و هسهتادارز هم تأییدی لیتحل با ک  هستادطرح قابل زین گرید سوم و دوم مدل دو حال این با
 قصهد بر رفتار جهت رد نگرش و هدف ب  نگرش نوع دو هر( 3 شماره شکل) دوم مدل در بیترت ب 

 :است رفتار جهت در نگرش بر مقدم هدف ب  نگرش و گذارندمی تأثیر

 
 2مدل  -3 شکل

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

 قصد

- 

 - رفتار جهت در نگرش هدف به نگرش

+ 

 رفتار جهت در نگرش

 هدف به نگرش قصد

- 

- 

+ 
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 3مدل  -4 شکل

 س  فقط ک  شوندمی تأیید مدل 25 ،تأییدیی عامل لیتحل در ک  داد نشان توانمی واق  در
 ی ایشیپ با یا ستادینی عقالن یا اک یا لیدل ب  گرید هایمدل ازی اریبس. استی رفتایپذ فوق مدل

 ک  است 5 شکل قنولبلرقایغ هایمدل از ییک مثالً. ستادین قنولقابل ندارند،ی همخوان هاپژوهش
 دراست ) عمل ب  کینزد اریبس چون قصد و دارد قرار رفتار جهت در نگرش بر مقدم قصد در  ن
 کرده دایپ کاملی همنستگی رفتار ی مؤلف بای شااخت وی عاطف هایمؤلف  ک  است ایمرحل  واق 
 .باشد رفتار جهت در نگرش بر مقدم دتوانمین( است

 
 قبولرقابلیغ مدل -5 شکل

 روش

 دانشهجویی جمعیهت میهان در 1ویگاهت از اسهتفاده با ک  است تجربی ی مطالع حاضر پژوهش
 .است شده انجام

 یهدانشههکد دانشههجویان از نفههر 256 شههامل پههژوهش ی نمونهه: ژوهههشپ ی جامعهه و نمونهه 
 فرمول از استفاده با و دسترس در و داوطلب ی نمون صورتب  ک  بود اصفهان دانشگاه شااسیروان

)1p(pZ)AN(

)1p(pZN
n

2
2/

2

2
2/








 دشهواری داوطلب ی نمون انتخاب دلیل. شدند انتخاب 

 232 شامل لیسانس مقط  از دانشجویان .بود شااسیروان دانشجویان همکاری لزوم و ویگات طرح
( نفهر 71بقیه  ) و( نفهر 184) دختر ها ن درصد 72. بودند سانسیلفوق مقط  از( 09/0) مابقی و نفر
 .بود( 27/2 معیار انحراف با) 83/21 ها ن سای میانگین. بودند پسر

                                                           
1 Vignette 

 رفتار جهت در نگرش

 هدف به نگرش قصد

 رفتار جهت در رشنگ

- 

 قصد
 - هدف به نگرش

+ 
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 شهدمی گفت  و شده داده دانشجو هر ب  سااریویی  ن در ک  بود ویگات طرح یک: پژوهش ابزار
می قشن ایفای صورتب  و شده ساخت  نگرش برای شااختیروان مدل کی اساس بر سااریو این ک 

 تعههد و سهازمان ب  او نگرش و داده قرار کادمی کار ک  فردی جایب  را خود باید دانشجو هر. باشد
 پیامهد گهرا،فایهده پیامهد عهادت، شهامل کاتهرل متغیرهای تحقیق نیا در. کاد تعیین را او سازمانی
 متغیر و بوده دقص مال  متغیر و هدف ب  نگرش بینپیش متغیر و بوده خود هویت پیامد و هاجاری
 متغیرههای ی همه که  است دزدی رفتار وهش،پژ خاص رفتار. است رفتار جهت در نگرش میانجی
 پوشهش را کاتهرل متغیرهای سطوح ی هم ویگات 4×4×4×4 صورتب  و شده تعیین قنل از کاترل
مهی دریافت را هاپاسخ از یکی فرد بایست، گزیا  صورتب  گزیا  چهار هر از ک نحویب  است داده
 این تعریف. کادمی تعیین را عاطفی نگرش و میانجی و مال  متغیر باید نقش ایفای با سپس و کاد

 :است  مده زیر در  ن سؤاالت ی نمون و متغیر
 قهوی ی پیشهیا تا کوچک دزدی یک شامل ضعیف ی پیشیا عادت متغیر برای: کاترل متغیرهای

 بهرای اصلی سؤال یک طرح با. شودمی شدیدتر گاتمن طیف صورتب  ک  دزدی مورد چهار ذکر شامل
. کااهد بیهان فرد بودن کارخالف مورد در طورکلیب  را نظرشان شد خواست  ها زمودنی از روایی ضریب

 گهرافایهده پیامد متغیرهای برای. استرفت   کارب  مشابهی روش دیگر کاترل متغیرهای ی هم مورد در
 مهورد چههار به  جمالت دارد، متوسط ارزش ک  است کاالیی ک  دزدی هدف دمور در جمل  یک از نیز

 بها دزدی رودمهی انتظار اک یا یابد،می افزایش  ن شدت و شده ذکر نکت  دو  ن در ک  یابادمی افزایش
 یهک از نیز هاجاری پیامد متغیر مورد در. است زیاد یا و متوسط حد در کاال ارزش و شود انجام موفقیت

 و اسهت میهزان چ  ب  همکاران توسط تخلف یافشا  یا اک یا دارد وجود ویگات طرح در جمل  ارچه تا
 هویهت پیامد مورد در ترتیب همین ب  دارد، گااه احساس سازمان و سرپرست مقابل در اندازه چ  تا فرد
 اند.رفت  کار ب  طراح ویگات چهار ساخت برای گراییواق  و گرایی رمان وج  دو خود

 و رفتهار جههت در نگرش هدف، ب  نگرش شامل طرح ساجشی متغیرهای: ساجشی غیرهایمت
 هدف کادیم احساس فرد  ن ک  سازمان ب  نسنت عاطفی تعهد شامل ایاجا در ک  است رفتار قصد

 جمل  4 مورد این در. دهدیم پاسخ او برای نقش ایفای موقعیت در و داراست را ویگات در موردنظر
 ن  درونهی سهازگاری و باز زمهایی پایایی ضریب ک  است شده انتخاب مایر و  لن فیعاط مقیاس از
 در.  مهد دسهت به  62/0 نیز  ن روائی ضریب. است بوده 71/0 و 78/0 ترتیب ب ( تاصیف ضریب)

 نقش ایفای برای تحقیق در کاادگانشرکت ک  شده  ورده سؤال چهار دزدی ب  نسنت نگرش مورد
 تصهور نیهز و داده پوشهش را کاتهرل متغیرههای که  ویگاهت ب  توج  با یعای دهادیم پاسخ را  ن

 کهار ننایهد کهار ایهن که  است  ن نمون  سؤال یک. دهادیم پاسخ ویگات در هدف فرد از خودشان
 و 71/0 ترتیب ب   ن درونی سازگاری و باز زمایی پایایی ضریب (رفتار جهت در نگرشباشد ) سختی

 بهود شده طراحی سؤال 3 نیز دزدی قصد مورد در. بود 53/0  ن روائی بضری و  مد دست ب  69/0
 پایهائی ضهریب بهود مربهوط کار ی نتیج مورد در قضاوت و اطالعات پردازش و ریزیبرنام  ب  ک 

 . مد دستب  67/0 و 73/0 ترتیب ب   ن درونی سازگاری و باز زمائی
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 از نجاکه . شهد انجام ریمتغ س  رابط ی برا دیتأیی لیتحل اول، مرحل  در: هایافت   ماری تحلیل
 رفتار جهت در نگرش هدف، ب  نگرشی اصل ریمتغ س  نیب رابط  دادن نشان اول یل مرح در هدف

 بهرای ،یبعهد مرحل  در. شدند وارد تأییدی لیتحل در ریمتغ س  نیا فقط مرحل  نیا در است قصد و
 و په  قهنالً که  گردید استفاده( GEE) افت یمیتعم ردبر و معادالت رویکرد از هایافت   ماری تحلیل

، بهرخالف افهزارنرم. این است R افزارنرمکاررفت  ب  افزارنرم. اندکرده تشریح را  ن( 1999همکاران )
تهوان در باز است ک  برای محاسنات  ماری جدید می افزارنرمیک  LISRELو  SPSSهای افزارنرم
در ایران توسط بیگلریان  ؛ ک ستین شدهفیتعردود ب  محاسنات از پیش کرد و مح نویسیبرنام  ن 

 .( معرفی شده است1390( و بخشی و اشراقیان )1393و بخشی )

 هایافته

 ب  مربوط اریمع انحراف و نیانگیم نیشتریب 1 جدول در. اند مده توصیفی هاییافت  1 جدول در
. اسهت مربهوط رفتهار جهت در نگرش ریمتغ ب  اریمع انحراف و نیانگیم نیکمتر و است قصد ریمتغ

 قنهل از انتخهاب دلیهل به  کاترل متغیرهای. اندشده  ورده راتییتغ بیضرا و اریمعی خطا نیهمچا
 .نیستاد روایی و پایایی دارای

 پژوهش ابزارهای توصیفي هایيافته -1 جدول

ضریب 

 تغییرات

خطاي معیار 

 اندازه گیري

انحراف 

 معیار
 ردیف متغیر ثرحداك حداقل میانگین

 1 عادت 4 1 07/2 65/1 - 75/0

 2 نگرش به هدف 4 1 04/2 73/1 79/0 84/0

 3 گراپيامد فايده 4 1 01/2 69/1 - 84/0

 4 هنجاري پيامد 4 1 08/2 84/1 - 88/0

 5 پيامد هويت خود 4 1 05/2 72/1 - 83/0

 6 نگرش در جهت رفتار 4 1 97/1 65/1 87/0 79/0

 7 قصد 4 1 39/2 02/2 03/1 84/0

  ورده 3 جهدول در جینتا دیگرد استفاده( SEM) یساختار معادالت مدل از تأییدی لیتحلی برا
 .است شده

  مهده رههایمتغ نیب رابط  در ک  پژوهشی اصل مدل در را پژوهشی رهایمتغ نیب ی رابط حال
 .کایممیی بررس است
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 شپژوه ياصل یرهایمتغ یرابطه مدل برازش هایشاخص -2 جدول

RMR RMSEA CFI AGFI GFI df\2x شاخص 

05/0 04/0 91/0 95/0 94/0 09/3 
متغيرهاي  يمدل رابطه

 اصلی پژوهش

 بهاال .دههدمی نشهان را پهژوهشی اصهلی رهایمتغ ی رابط مدل برازش هایشاخص ،2جدول 
 ،1)باتلهر و بونهتAGFI (95/0)، CFI (91/0 ) وGFI (94/0 )ش بهراز هایشهاخص مقهدار بودن
 (1993 ،2)بر ون و کهود  RMSEA (04/0)و  RMR (05/0) هایشاخص بودن پایین و (9801
 نیهمه در( df|2x)  زادی درجه  بر تقسیم دو خی  ماره  ماری سطح میزان همچاین و مدل مورد در

 «بهد شهاخص» را خهی مجذور .استک  مدل ارتناطی از برازش کافی برخوردار  دهدمی نشان مدل
 و شهده بهر ورد کوواریهانس بین دارمعای تفاوت دهادهنشان  ن داریمعای زیرا اندهنامید نیز برازش
 به  شودمی دارمعای همواره  ن افزایش با نمون  حجم ب   ن بستگی دلیل ب  ک  است شده مشاهده
 بهرازش خهوبیی بهرا( 2005) 3 ربوکل را df|2x>1<5 ک  شد استفاده df|2x شاخص از دلیل همین

 .کاادمی پیشاهاد

 قصد و هدف به نگرش بین رابطه در رفتار جهت در نگرش میانجي نقش -3 جدول

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

β SE β SE   

 عرض از مبدا 11/2 42/7 62/1 53/4

 كنترل

 عادت 57/0 81/0 61/0 89/0

 گراپيامد فايده 53/0 73/0 57/0 77/0

 پيامد هنجاري 51/0 67/0 47/0 63/0

 پيامد هويت خود 43/0 52/0 28/0 46/0

 پيش بين نگرش به هدف 72/0 95/1 33/0 67/0

 ميانجی نگرش در جهت رفتار 11/0 22/0 - -

 را  ن واریهانس 66/0 کهل اثهر تقرینهاً 28/1 میرمستقیغ اثر مقدار ک  شودیم دیده 3 جدول در
 طورهمهان. اسهت قهوی بسیار  ن ایپاره میانجی ولی نیست کامل میانجی هرچاد ک  کادیم تنیین

                                                           
1 Bentler & Bonett 
2 Browne & Cudeck 
3 Arbuckle 
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 کامل مدل در همی دزد قصد بر هدف ب  نگرش ونیرگرس ب  مربوط β بیضر شودمی مشاهده ک 
 قصهدی نگرشهی الگهو دری عاطف تعهد بودن جهتهم بر دال ک  است مثنت محدود مدل در هم و

 که ی فرد گریدعنارتب . باشد درست دتوانمین و است تضاد در میسل عقل با  شکارا ک  است یدزد
 در مرحله  علهت نیهمه به . بزنهدی دزد ب  دست دتوانمین دارد سازمان ب  نسنت باالی عاطف تعهد
ی جها  ن در امها؛ اسهتی انجیم مدل یک کماکان 2 مدل. اندشده ارائ  3 و 2 مدلی الگو دوی بعد

 شهده ترنزدیهک قصهد ب  هدف از نجاک . ستا کرده رییتغ رفتار جهت در نگرش و هدف ب  نگرش
 نیها  نگهاه ،گیهردمی شهکل رفتهار جههت در ههایینگرش ابتدا در ک  دهدمی نشان الگو نیا است

 اک یا ازجمل  داردی مهم حاتیتلو الگو نیا. دهادمی شکل هدف جهت در رای عاطف تعهد هانگرش
 در مطلوب رفتار جهت در هایینگرش( 2015 ،1نو و خو نگکردن )ی اجتماع با دیبا ابتدا سازمان در

 شهده  ورده 4 جهدول در جینتا.  ورندمی دیپد رای عاطف تعهد خود هانگرش نیا و داد شکل سازمان
 :است

 قصد و رفتار جهت در نگرش بین رابطه دري( عاطف تعهد) هدف به نگرش میانجي نقش -4 جدول

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

β SE β SE   

 عرض از مبدا 53/1 32/4 82/2 09/1

 كنترل

 عادت 67/0 75/0 79/0 69/0

 گراپيامد فايده 53/0 73/0 76/0 57/0

 پيامد هنجاري 62/0 69/0 73/0 59/0

 پيامد هويت خود 48/0 54/0 69/0 51/0

 پيش بين نگرش در جهت رفتار  77/0 82/1 71/0 42/0

 ميانجی نگرش به هدف 18/0 29/0 - -

 وجهود کماکان اشکال نیا زین اجایا در حال این با است 11/1 میرمستقیغ اثر هم جدول نیا در
 تاهها. داردی دزد قصهد ( بامیمستق ی رابط ونیرگرسمثنت ) بیضری دارا هدف ب  نگرش ک  دارد
 جههت در نگهرش و فههد به  نگرش ریمتغ دو هر و ننودهی انجیم ک  است 2 مدل مانده،یباق مدل
 .گذارندمی تأثیر قصد بر رفتار

 ههدف به  نگهرش ریهمتغ و بهینپیش ریمتغ عاوانب  رفتار، جهت در نگرش ریمتغ ،5 جدول در
 مهدل نیها در. اسهتی انجیهم ریمتغ رفتار، قصد ریو متغ اندشده گرفت  نظر در مال  ریمتغ عاوانب 

                                                           
1 Khuong, & Nhu 
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 و نیبهشیپی رهایمتغ بای مثنت ی رابط کاترلی رهایتغم عاوانب  عادت و گرادهیفا امدیپی رهایمتغ
 و بهوده هماهاهگ سهود سهاختن ا یشهیب بهای شخص نف  ب  لیتما ای گراییفایده رایز دارندی انجیم

 امهدیپ بها یادار فسهاد ک  دهدمی حیتوضی نحوب  نیا. نداردی دزد قصد و مثنت نگرش بای تضاد
 ریهمتغ با مثنت ی رابط خود تیهو امدیپ وی هاجار امدیپ رگید طرف از. شودمی دیتشد گراییفایده
 ازی عقالنه در  و ماطهق بها رابط  جهت. دارندی انجیم و نیبشیپ ریمتغ بای ماف ی رابط و مال 

 .است هماهاگ ریمتغ

 ي(عاطف تعهد) هدف به نگرش و رفتار جهت در نگرش بین رابطه در قصد میانجي نقش -5 جدول

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

β SE β SE   

 عرض از مبدا 28/4 29/18 26/2 37/11

 كنترل

 عادت 82/0 -92/0 64/0 -86/0

 گراپيامد فايده 48/0 -83/0 43/0 -85/0

 پيامد هنجاري 59/0 74/0 48/0 67/0

 پيامد هويت خود 67/0 58/0 54/0 63/0

 پيش بين ر جهت رفتارنگرش د 78/0 -84/1 44/0 -46/0

 ميانجی قصد 41/0 -68/0 - -

 تهوانینم یهرادارنهد ز یبهتر یماطق ی توج 4و  3نسنت ب  جداول  5در جدول  یونرگرس یبضرا
بها تعههد  یهماهاگ یدارد، نگرش و قصد او نسنت ب  دزد یدر سازمان تعهد باالتر یک  فرد یرفتپذ

 زمون  از توانیم یرمستقیماثر غ یمعاادار یبررس یبرا حالینا راستا باشد. باداشت  و با  ن هم یعاطف
 گزارش شده است. 6در جدول  یجبوت استراپ با بر ورد درصد استفاده کرد نتا یا GEE سوبل،

 حاضر پژوهش در غیرمستقیم اثر اندازه بررسي -6 جدول

فاصله اطمینان 

 99/0برآورد 

فاصله اطمینان 

 95/0برآورد 
 خطاي معیار

برآورد اثر 

 یرمستقیمغ
 آزمون

 سوبل -38/1 12/0 (-14/1و  -62/1) (-07/1و  -69/1)

 GEE -38/1 11/0 (-16/1و  -64/1) (-10/1و  -71/1)

 بوت استراپ با برآورد درصد -38/1 14/0 (-10/1و  -69/1) (-02/1و  -78/1)
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 بهر ورد با استراپ بوت و GEE سوبل،  زمون س  قیطر از غیرمستقیم اثر یهانداز ،4 جدول در
 در رایهز اسهت شده تأییدی  مار ی یفرض ک  دهدیم نشان اانیاطم فواصل. است شده  ورده درصد

 قصهد گهرددیمه مشهاهده ک  طورهمانی عای؛ ندارد بر در را صفر هااانیاطم ی فاصل روش س  هر
 ی رابطه واق  در. است رفتار جهت در نگرش وی( عاطف تعهدهدف ) ب  نگرش نیب ی واسطی دزد
 نیب از رابط  نیا شود، حذف ریمتغ نیا چاانچ  و افتدیم اتفاق رفتار قصد قیطر از ریمتغ دو نیا نیب
 .گرددیم فیضع اریبس یا رودیم

 :کرد خالص  7 جدول در را جینتا توانیم

 ارز همی هامدلی بندطبقه در ونیرگرس بيضرا وی دیتائی هاشاخص -7 جدول

اثر غیر 

 مستقیم

توجیه 

 آماري

توجیه 

 نظري

متغیر 

 میانجی

ضرایب رگرسیون 

پیش بین و 

 میانجی با مالک

 هاي تائیديشاخص
 مدل

     RMSEA CFI GFI df\2x 

28/1 - + 
نگرش در 

 جهت رفتار

95/1=r 

22/0= 
 اول 09/3 94/0 91/0 04/0

11/1 - + 
نگرش به 

 هدف

82/1=r 

92/0= 
 دوم 09/3 94/0 91/0 04/0

 قصد + + -38/1
84/1-=r 

68/0-= 
 سوم 09/3 94/0 91/0 04/0

 مهدل سه  هری برا برازش هایشاخص. هستاد ارزهم مدل س  ک  است مشخص 7 جدول در
 .استقنول قابل است،  نی انجیم ریمتغ قصد ریمتغ ک  سوم مدل تاها وجود این با. است یکسان

 گیرینتیجه و بحث

  ن در که  شهد فیهتعر تعههد ازی مهدل ،(1993) چهایکن و ایگلهی مهدل طنق پژوهش نیا در
 باشهادمیی هاجار تعهد خود، تیهو امدیپ وی هاجار امدیپ و مستمر تعهد گرا،دهیفا امدیپی رهایمتغ
( 1990) ریمها و  لهن تعههد هایمؤلفه  فیهتعر بها که  استی عاطف تعهد همان هدف ب  نگرش و

 سه ی رو بهر لیهتحل نیا اک یا  ب توج  با. شد انجام تأییدیی عامل لیتحل نخست. است هماهاگ
 نگهرش نیبه ک  مدل س  دارد؛ وجود رهایمتغ نیا نیبی انجیم ی رابط ک  دادمی نشانی اصل ریمتغ
 چهون پهژوهش نیها در. گرفت قرار یبررس مورد بود متصور رفتار ب  نسنت نگرش و قصد هدف، ب 

 دو و ههدف به  نگهرش نیبه دیبا الجرم بود، تضاد دری عاطف تعهد بای دزدی یعاشده انتخاب رفتار
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 کنیچها وی گلیا مدل اساس بر. باشد داشت  وجودی ماف ی رابط رفتار جهت در نگرش و قصد ریمتغ
قنول  مده قابلدستب  بیضرا ب  توج  با  یفرض س  نیا حال این با. شد نوشت   یفرض س ( 1993)

 بها( 1993) کنیچا وی گلیا مدل از شکل رییتغ و گرفت  قرار  زمون مورد گرید مدل دو نیباابرا؛ ننود
ی امجموع  هموارهی ساختار معادالت لیتحل مدل. بود قنولقابل  مدهدستب ی ها جهت ب  توج 

 یکسهان هها ن در برازش هایشاخصی تمام و بوده ارزهم ک  کادمی تأیید را رهایمتغ نیب رابط  از
 تهرینمهم. باشهد هماهاهگ پهژوهش طرح و هاپژوهش ی ایشیپ با ک  دیبرگز رای مدل دیبا و است

 مهدل تهوانیمه نیباابرا؛ استی( دزد) یماف رفتار ریمتغ دو بای عاطف تعهد نیب رابط  جهت ا یشیپ
 :داد رییتغ ریز 6 شکل ب  حاضر پژوهشی رهایمتغی برا را( 1993) کنیچا وی گلیا

 
 (1993) کنيچا و ايگلي شدهاصالح مدل -6 شکل

 مرحله  در. اسهت هماهاهگ اریبس سازمان ب  ورود بدو در کارکاان رفتار با شدهاصالح مدل نیا
ی برخه و پهاداش سازمان در رفتارهای برخ ک  ابدییدرم سازمان در فرد هر. دارد تیاهم امدهایپ اول
 تعهد و مستمر تعهدی بااریز ک  ردیگیم شکلی هاجار و گرادهیفای امدهایپ رونیازا ،شودمی  یتان

 تعامهل در است ریناگز فرد رایز است تعامل دری هاجار امدیپ با زین خود تیهو امدیپ. استی هاجار
 امدهایپ قیطر از کارکاان رفتار هر مورد در. ردیبگ نظر در را خود تیهوی اساس هایجان  سازمان، با

 و گرادهیفای امدهایپ با ک  است ملعا شدنی شرط بری منتا شتریب ک  کاادمی کسب نگرشی نوع
 ههدف به  نگرش درمجموع ک  ساجدمی رای رفتاری قصدها ،هانگرش نیا. است مرتنطی هاجار

 بها فهرد نیبهی اجتماع تنادلی نوع و دهدمی شکل را است سازمان با فرد راستاییهم ب  مربوط ک 
 به  یافته  نیا بهتر عنارت ب . استی فعاط تعهدی نوع دو نیا نیب وندیپ ک   وردمی دیپد را سازمان

 بهر. اسهتی عاطف تعهد و رفتار جهت در نگرش نیب رابط  در رفتار قصدی انجیمی نقش تأییدی معاا
ی اساسهی نقشه سهازمان در 1یریپذجامع  ک  دیگرد مشخص گرید بارکی پژوهش یافت  نیای مناا

 راه به  سهازمان به  افراد ورودی ابتدا رد ک  استی ادیفرا پذیریجامع (. 2015 نو، و خو نگدارد )
 قیهطر نیبهد و شهوندمی  شهاای سهازمانی هاجارهها و ههاباارزش کارکاهان  ن قیطر از و افتدمی

 در(. 2015 ،2نیجکااد )می کسب مختلفی رفتارها بودن بد یا خوب ب  نسنت رای خاصی هانگرش

                                                           
1 sociability 
2 Jain 

 هدف به نگرش

 گرا فايده پيامد

 هنجاري پيامد

 هويت پيامد

 خود

 عادت

 در نگرش

 قصد رفتار جهت
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 را سهازمان تر  یا ماندن ب  لیتما دارد ک ی ادراک اساس بر و نیقوان و هاجارها قیطر از فرد اجایا
 اهدیفرا قیهطر از و زمهان طول در هاجارها بایی  شاا. استی هاجار تعهد همان نیا و کادمی دایپ

 که  سهازدمی را اسهتی ماف و مثنت سازمان دری رفتارها چ  اک یا از شاغل نگرش شدنی اجتماع
 در(. 1990 ر،یمها و  لهنشود )می جادیا زمان طول در مستمر تعهد رایز است مستمر تعهد همان نیا

 خواههد را  ن انجهام عهدم یا انجام قصد و لیتما خاص ،یرفتارها ب  نگرش اساس بر شاغل نهایت
 مثنهت و عواطهف احساسات باشد، داشت  مثنتی رفتارها انجام ب  لیتما اگر شاغل اجایا در. داشت

 ی(.عاطف تعهدبماند ) دارد مثنت احساس بدان ک ی سازمان در دارد لیتما احتماالً و است محرزتر
 ههدف کیه به  نسهنت نگهرش کی عاوانب  دیبای سازمان تعهد ک  داد نشان طورکلیب  جینتا

 رای عاطف تعهد شتریب ،یسازمان تعهد از تصور نیا هرچاد شود، گرفت  نظر در( سازمان ،مثالعاوانب )
 قنهول قیهطر از ک  شودیم فیتعر سازمان کی ب  طرخاتعلق عاوانب ی عاطف تعهد. شودیم شامل
 ،یعاطف تعهد .گرددیم مشخص سازمان دری ماندگار ب  لیتما ی لیوسب  زین وی سازمانی هاارزش

 بها را خهود افهراد ماظهر، نیها از که یطورب  ؛است سازمان ب  کارکاان عاطفی پیوند یهبردارند در
. اسهت احساسهات و عواطف ،یعاطف تعهدی رباایز(. 1990 ر،یما و  لن) کاادیم معرفی خود سازمان

 ،یمهیکرهاسهت )نگهرش بعد نیتریقوی عاطف بعد. است  نی عاطف بعد ز،ین هانگرش ابعاد ازی یک
ی جهت در خاصی نگرش جادیا در توانادیم خودیخودب  احساسات و عواطفی گاه نیهمچا(. 1392
ی هانیبشیپ از عواطف( 1390) اینی صفار و دالور ماصور، سپاه پژوهش در مثالً. باشاد مؤثر خاص
 ثابهت اسهت داده نشهانی قهالن تصهورات ی طهیح در قهاتیتحق ن،یهمچاه. بودند ع یشا ب  نگرش

ی برخه جهادیا در احساسهات نیباهابرا و شهودیمهی قالن تصورات کاهش باع  احساسات داشتننگ 
 عنارتبه (. 1393 همکاران، وی جانی ذربادارند ) ثیرتأ( نگرشی شااخت جزباورها ) از شیب ها،نگرش

 و( 1393 ،یماصهور و پهوری عله ا،یهنی صهفاردارند )ی شتریبی عاطف تیماه هانگرشی برخ گرید
 که  ههانگهرش نهوع نیها(. 2011 ههانتر، و دیرهستاد ) مؤثر رفتار بری شااختی هانگرش از شتریب

هسهتاد  روماهدین اریبسه وی فردی هاارزش بری منتا ،شوندمی خوانده عواطف بری منتای هانگرش
 .داردی شتریب تأثیر عواطف و احساسات ز،ینی سازمان تعهد مورد در(. 1392 ،یمیکر)

 سازمان ب  را فرد تیهو ک  یایریگجهت ای نگرش است؛ بودهی شغل نگرش یک همواره تعهد 
 مهثالً) ههدف کیه ب  نسنت نگرش ک ییاز نجا(. 2001 چ،یهرسکو و ریماکاد )یم وابست  ای مرتنط
 از تریوسهی  فیهطی برا ،(ماندن ،مثالعاوانب ) خاصی رفتار ب  نسنت نگرش ب  نسنت ،(سازمان
 وی هاجهار تعههد بها سه یمقا دری عهاطف تعههد که  ستینی شگفتی جا است، کاربرد قابل رفتارها
 طورکلیب (. 2008 همکاران، و اگرسولیاست ) همراهی رفتاری رهایمتغ ازی تر یوس فیط با مستمر،
 رفتهار و نگهرش نیبه رابط  ک  است داده نشان نگرش ط یح دری اجتماع روانشااسانی هاپژوهش

 در رفتار با نگرش متعلق یک ب  نسنتی ماف یا مثنت نگرش اوقاتی گاه تاها و ستینی قو ش یهم
صیتخصه رفتهار، قصهد و نگرش نیب رابط  شیافزا بر مؤثر عامل کی. دارد رابط   ن  یعل یا راستا
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 ای یهشه یهک بهر نگهرش تمرکهز زانیهمی معا ب  نگرشی افتگی یصیتخص. است 1نگرش یافتگی
 باشهد، شتریب نگرش یافتگیصیتخص هرچ . استی کل موضوع یک بر تمرکز یجاب  خاص موضوع
 بهر تمرکهز نیباابرا؛ (1392 ،یمیکراست ) شتریب نگرش جهت در عملی برای رفتار لیتما احتماالً

 .داد دست ب ی بهتر جینتای کل عملکرد یجاب ی دزد رفتاری رو
 بیاهیپیش رای دزد رفتهار قصهد ،یدزد رفتار جهت در نگرش ک  داد نشان جینتا گریدی سو از
 ی نظریه طنهق بر. کادیمی ایبشیپ رای( عاطف تعهدهدف ) ب  نگرشی دزد قصد سپس و کادمی

 شدن درگیر برای فرد قصد رفتار، یهکاادبیایپیش بهترین( 1975 ،3و جزن نیشنیف) 2یماطق عمل
( رفتار از مافی یا مثنت کلی ارزشیابیرفتار ) با مرتنط نگرش متغیر دو ی لیوسب  قصد. است رفتار در
 بیاهیپهیش( رفتهار ندادن انجام یا دادن انجام برای اجتماعی فشار کلی در ) انتزاعی هاجارهای و
ی دزد قصهد تواندمی ،یدزد رفتار جهت در نگرش ن،یباابرا(؛ 2008 ،4کیکاسپرز و نتانوموشود )یم
ی ناهمهاهاگ دچهار شود،  ن مرتکب احتماالً و باشد داشت  رای دزد رفتار قصد فرد اگر. دهد شکل را

 که  شهااخت نیا نیبی ناهماهاگ کاهشی برا است ممکن و گرددمی( 1957 ،6اگریفست) 5یشااخت
ی وابسهتگ از« کردم سرقت را سازمان اموال من» گرید شااخت و« کاممی کار سازمان نیا در من»

 ادرا  مثالً 7یرونیب  یتوج از اگر نیهمچا. دهد کاهش سازمان ب  را خود تعهد و بکاهد خودی عاطف
ی وابسهتگ کهاهش کاهد، اسهتفادهی ناهماهاگ کاهشی برا انصاف یی برقراربرا تالش و یعدالتیب

 .رسدمی نظر ب  محتمل سازمان  بی عاطف
 قنولقابهل مدل نیچاد بای اصل ریمتغ س  نیب ی ی رابطانجیم نقشی بررسی برا پژوهش نیا در
 سهازیمدل بهرای(. 2014 ،9الورجن) است مربوط 8هامدلی ارزهم منح  ب  موضوع نیا. شدی بررس
 که  طورهمان. دارد مفسر تجرب  ب  ت بس  ن درست انتخاب ک  کرد تعریف اولی  مدل یک بایستی ابتدا
 ،ی(عهاطف تعههدههدف ) به  نگهرشی یعاه پژوهش، نیای اصل ریمتغ س  نیب رابط  مورد در شد اشاره

بر اساس  ها، ن ازی برخ تاها ک  دارد وجود مختلف مدل 25ی دزد قصد وی دزد رفتار جهت در نگرش
 در که  را X-M-Yی ریمتغ س  مدل مثال طورب  مفسر چاانچ . است قنولقابل ی ایشیپ و میسل عقل
 مهدل عاوانبه  ن را  و نمهوده فهر  است مال  ریمتغ Y وی انجیم ریمتغ M بین،پیش ریمتغ X  ن

 تها رودمهی پهیشقهدر  ن رهایمتغ از یک هر پارامترهای تغییر با افزارنرم نماید؛ معرفی افزارنرم ب  اولی 

                                                           
1 attitude specificity 
2 theory of reasoned action 
3 Fishbein & Ajzen 
4 Montano & Kasprzyk 
5 cognitive dissonance 
6 Festinger 
7 external justification 
8 model equivalence 
9 Lavergne 
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 پاسخاگرچ   مواردی چاین در. باشد برخوردارموردنظر  برازش از شده گیریاندازه هایداده با مدل پاسخ
 و دههدنمی نشان را موجود واقعیت مدل، جینتا ولی کادمی توجی  یخوبب  را ایمشاهده هایداده مدل،
 نیهیتع و اولی  مدل نامااسب انتخاب ب  مسئل  این .باشد میسل عقل یا ا یشیپ مخالف است ممکنی حت

 تهوانمی مهدلی ارزهم منح  در(. 2014 ،1یشیرایش و وی ل ت،ینا اگ،یهوکگردد )یبرم هافلش جهت
ی یعاه داد رییهتغ را ههافلش جههت باشهاد، ارزهم هامدل اگر مطلوب، مدل وی انجیم ریمتغ افتنی یبرا

 کهرد نخواهادی رییتغ برازش هایشاخص صورت نیا در داد رییتغ را X-M-Yگان  ی س رهایمتغ نقش
 (.2015 ،2توامزشد ) خواهد افت ی یانجیم ریمتغ نییتعی برا برتر مدل تاها و

 :است ارائ  قابل ریز یهاشاهادیپ پژوهش نیا اساس بر
 نگهرشی ریهگشهکل از پس و مال  ریمتغ عاوانب ی عاطف تعهد مدل نیا در اک یا ب  توج  با
 بها شهودمی شهاهادیپ هاسهازمان و انریمهد به  ،گیردمی قرار  ن با مرتنط قصد و رفتارها ب  نسنت
  غهاز از و دهاهد خهرج ب ی جد اهتمام سازمان مورد مطلوبی رفتارها در کارکاان کردن پذیرجامع 

ی سهازمان فرهاهگ و هاجارههای معرفه و اعمال ب  کارکاان خودخودب  پذیریجامع  بر  یتک جایب 
 یها مثنهترفتهار ) گهرید ازیی هانمون  دنیگزبر زین نامحقق ب  شاهادیپ. دهاد انجام را تالش تینها

 مههدل کهه  اسههتی رفتههار یهاطهه یحی غاهها و گسههترش جهههت در هههاوارهطرح سههاخت ( ویمافهه
 .ردیگ قرار  زمون مورد گریدی رفتارها با( 1993) کنیچا وی گلیا یهشداصالح
 جههت نیهم ب  و کردی بررس را ریما و  لن یامؤلف  س  مدل از نو یاندازچشم از پژوهش نیا

 قائهل بعد دوی هاجار تعهدی برا حاضر پژوهش گریدی سو از. دهدیم پژوهشگران ب  دیجدی اشیب
 نیها نیهمچا. است دیجدی ادبمفهوم یک نیا گران؛ید ب  نسنتی گرید و خود ب  نسنتی یک شد

 .است رانیا در بارها نینخست ازی کی یبرا ک   ورد انیم ب  سخن هامدلی ارزهم از پژوهش
 رفتهار ی رابطه میمسهتق شی زمها جایبه  گاتیو از استفاده پژوهش، نیا تیمحدود ترینمهم

 قضهاوت نیها و کردنهدمی قضاوت سازمان دری فرد مورد در دیبا افراد ک  بودی عاطف تعهد بای ماف
 زانیهم وی مافه رفتهار مورد در ک  هستاد افراد خود نیا ایگو ک  یاگون ب  داشت سازیشنی ی مناا
 رفتهاری القها اک یا لیدل ب  و بوده ریناگز تیمحدود نیا حال این با. دهادمی نظر خودی عاطف تعهد
 و کهرده سهازیشنی  را رفتهار نیا ک  بودند ریناگز پژوهشگران. دارد تأثیر افراد یهخودپادار بری ماف
 و تیمحهدود نیا. دادندمی شانن را رهایمتغ با رابط  در خود دگاهیدی گرید مورد در قضاوت با افراد

 را پژوهش ی جینت میتعم بودند انیدانشجو ک  صاعت در شاغل افراد ن  پژوهش ی نمون اک یا زین
 .سازدمی همراه اطیاحت با

                                                           
1 Hocking, Knight, Aiello, & Shiraishi 
2 Thoemmes 
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