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الگوي ارتباط قرارداد رواني، تعهد و رضايت با انتظار از سازمان و 

 كننده رفتارهاي غيراخالقي با توجه به نقش تعديل

 فرصت اعتراض به بي عدالتي 

 ظَطا خًازیبن، محسه گل پطيض

 چکيده
ایه پژيَص ثب َسف ثطضسي ضاثؽٍ قطاضزاز ضياوي، تمُس سبظمبوي ي ضظبیت ضغليي ثغب اوافغبض اظ    

كىىسٌ فطصت الاطاض اخطا ضس. خبممٍ آمبضي  بظمبن ي ضفابضَبي غيطاذالقي ثب تًخٍ ثٍ وقص تمسیلس

ٍ  263كٍ اظ ميبن آوُب پژيَص كبضكىبن یک ضطكت صىماي است  ٍ    وفط اظ ؼطیق ومًوغ اي  گيغطي ؼجقغ

 ٍ سغبذاٍ اوافغبض اظ سغبظمبن،     َغبي محقغق   تصبزفي اواربة ضسوس. اثعاضَبي پژيَص ضبمل پطسطغىبم

بضَبي غيطاذالقي، فطصت الاغطاض ي قغطاضزاز ضياوغي، پطسطغىبمٍ ضظغبیت ضغليي اظ اسغو اًض  ي        ضفا

ٍ    ثًزوس.تمُس سبظمبوي اظ اسويطي ين كبتص پطسطىبمٍ  ثغيه قغطاضزاز ضياوغي،     -1 واغبیح وطغبن زاز كغ

ز.   ( يخغًز زاض >01/0Pضظبیت ضليي ي تمُس سبظمبوي ثب اوافبض اظ سبظمبن ضاثؽغٍ مسغاقيم ممىغبزاض     

( >01/0Pثيه قطاضزاز ضياوي ي اوافبض اظ سبظمبن ثب ضفابضَبي غيطاذالقي ضاثؽٍ مساقيم ممىغبزاض    -2

 .فطصت الاطاض ضاثؽٍ اوافبض اظ سبظمبن ضا ثب ضفابضَبي غيطاذالقي تمسیل مي ومبیس -3يخًز زاضز. 

کلیدي ُ ّايٍاش

فطصغت   ضفابضَبي غيطاذالقغي،  قطاضزاز ضياوي، تمُس سبظمبوي، ضظبیت ضليي، اوافبض اظ سبظمبن،

 .الاطاض ثٍ ثي لسالاي

 

 

 

 

 

                                                 
 .لعً َيئت ليمي زاوطگبٌ آظاز اسالمي، ياحس ذًضاسگبن، اصفُبن، ایطان -1

 .آظاز اسالمي ذًضاسگبن،اصفُبن،ایطان كبضضىبس اضضس زاوطگبٌ -2
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 . . .الگَي ارتباط قرارداد رٍاًي، تعْد ٍ رضایت با اًتظار از سازهاى ٍ رفتارّاي غیراخالقي

 

 

 

 

 هقدهِ

مىفغي اوسغبن زض محغيػ َغبي مرايغز اظ ظمغطٌ محغًضي تغطیه          گساطٌ ضفابض َبي مثجغت ي 

اي است پيطبیىس َب ي ٍ ثٍ لحبؾ ليمي زاضاي اَميت يیژٌ آوچ مًظًلبت زض لطصٍ ضياوطىبسي است.

زاوطغي ثغبلقًٌ فغطاَم     ،ىبسبیي پيطبیىسَبي َط ضفاغبضي ضزضخٍ ايل زض پيبمسَبي ایه ضفابض َب است.

ی غي اظ   (.1390مي سبظز تب اظ آن ؼطیق ثاًان ضفابض مًضز وفط ضا مغسیطیت ومًز گغل پغطيض ي وغبزي،    

 ،ایه ضفابض َغب ثغٍ لحغبؾ مبَيغت    است. 1ضفابض َبي غيط اذالقي ،ضفابضَبي اوسبوي زض محيػ َبي كبض

ظغس   ،2زض اض بل مرايفي وفيط ضفابض َبي اوحطافي ي ضسٌ ترؽي اظ اصًل اذالقي ي اوسبوي محسًة

مگي زض ایه است كٍ ترؽي اظ َب َمطرصٍ اصيي ایه ضفابض ومًز مي یبثىس. 4ي ظس اخامبلي 3تًليس

 لغس  آسغيت ضسغبوي ثغٍ زیگغطان ي      تالش اوسبوي مىفمغت آيض،  َبي اذالقي وفيط زضسا بضي،َىدبض

ؼغًض آضغ بض ي   ٍ ت ي ضسً  سبظمبوي محسًة ضسٌ ي ثي مقطضا َبي ماىبست ثب تالش(كست زسابيضز

فغت  ثغٍ تطتيجغي كغٍ مغي تغًان گ      ضي ضا ثٍ سبظمبوُب تحميل ميىمبیس.وُبن َعیىٍ َبي گعاف ي وبثبضي

ثغٍ َمغيه زليغل     .اسغت   5كبَص اثطثرطي سبظمبوي ،َب زض كبضكىبنمُماطیه پيبمس ضيًق ایه ضفابض

طفغي لًامغل اثغط    َبیي زض ضاسغابي مم  بل اضائٍ مسلزوجٍ ؼي سبلُبي اذيط ث ،ثسيبضي اظ پژيَطگطان

یغک  زض َميه ضاساب ويع ؼي ایه پغژيَص   (.1390گل پطيض ي وبزي،َب ثط آمسٌ اوس گصاض ثط ایه ضفابض

ي  8، ضظبیت ضليي7، قطاضزاز ضياوي6اظ ؼطیق اوافبض اظ سبظمبن مسل پيطگيطي اظ ضفابضَبي غيطاذالقي

ليه حبل زض حيقغٍ پبیغبوي    ز آظمًن قطاض گطفاٍ است. زضؼطح ي ثسػ ي سوس مًض 9ي تمُس سبظمبوي

      ثغٍ   10كىىسٌ فطصغت الاغطاض    ضاثؽٍ اوافبض اظ سبظمبن ثب ضفابضَبي غيطاذالقي( وقص تمسیلایه مسل

 اضائٍ ضسٌ است.  1ثي لسالاي ويع مؽطح ي ثطضسي ضسٌ است. ایه مسل زض ض ل 

اسغغت كغٍ مدمًلغٍ لًاؼغغز ي   ضظغبیت ضغليي یغغک ماليغط وگطضغي      ،ثغٍ اظ لحغبؾ مفُغغًمي  

َبي مثجت فطز ضا وسجت ثٍ ضلل ي كبض ذًز زض سبظمبن اظ خًاوغت مرايغز وفيغط حقغً  ي      ضىبذت

                                                 
1- Unethical behaviors  

2-  Deviant  

3-  Counterproductive  

4-  Antisocial  

5-  Organizational effectiveness  

6 - Expectancy from organization 

7 - Psychological contract 

8 - Job satisfaction 

9 - Organizational commitment 

10 - Protest opportunity 
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(. 1389پطيض ي ثطاظوسٌ،   گلگيطز مي ثط زسامعز، تطفيك ي اضتقبء، َم بضان، سطپطست ي مبَيت كبض زض

ٍ     ض كىبض ضظبیت ضليي، تمُس سبظمبويز مطغامل ثغط لًاؼغز ي     ويع ماليط وگطضغي زیگغطي اسغت كغ

ضىبذاُبي مثجت وسجت ثٍ كييت سبظمبن است ي اظ ؼطیق َمبوىسسبظي ثغيه كبضكىغبن ثغب اَغساف ي     

اضظضُبي سبظمبن، تالش ثطاي حفؿ اضظضُب ي زسايبثي ثٍ اَساف سبظمبن ي َمچىيه اظ ؼطیغق ميغل   

زي ماليغط وگطضغي،   (. زض كىغبض ایغه   1389ظازٌ،  پطيض ي حسغيه   گلیبثس ثٍ مبوسن زض سبظمبن ومًز مي

ضًز. قطاضزاز ضياوي، ماليطي ازضاكي غ اوافبضي است كغٍ زض زي قبلغت     ماليط قطاضزاز ضياوي مؽطح مي

(. 1389پطيض ي ثاللي،   گلقبثل ؼطح ي ثطضسي است  2قطاضزاز ضياوي تجبزلي ي  1قطاضزاز ضياوي اضتجبؼي

اظ كبضكىغبن ي كبضكىغبن اظ    ایه مفًُ  است كٍ سغبظمبن  ،(. ایه پسیسٌ كٍ مبَيت وبوًضاٍ زاضز1389

ثىغسي ثبضغس. ثغٍ     كٍ وسجت ثٍ قًلُب ي تمُسات ذًز وسجت ثٍ ؼطف تمبمغل پغبي   سبظمبن اوافبض زاضوس

كبضكىبن، ممبزالت مطثًغ ثٍ ثطآيضزٌ ضسن یب وطسن اصغًل  ليل ثؽًض زائم اظ خبوت سبظمبن ي َميه ز

كبضكىبن احسبس كىىس سبظمبن قًلُب ایه قطاض زاز ثٍ زقت اضظیبثي ي ثطضسي مي ضًز. زض ضطایؽي كٍ 

سبظز، قطاضزاز ضياوي ثطقطاض ي زض صًضتي كغٍ احسغبس كىىغس     ي تمُساتص ضا وسجت ثٍ آوُب ثطآيضزٌ مي

زضاكغي كبضكىغبن ثغٍ يقغًق     زض فعغبي ا  3ایه قًلُب ي قطاضزَغب ثغطآيضزٌ وطغسٌ، وقغط قغطاضزاز ضياوغي      

 تمطیز مفًُمي ي وفطي ضظبیت ضليي، ىبض(. و اٍ مُم زض ك1389ظازٌ،  پطيض ي حسيه  گلپيًوسز مي

يیژٌ زض لطصٍ تمُغس سغبظمبوي ي وقغط    ٍ  ثتمُس سبظمبوي ي قطاضزاز ضياوي ایه است كٍ ایه ماليط َب

ظازٌ،  پغطيض ي حسغيه    گلت ضليي( مبَيغت اوافغبضآفطیه زاضوغس   قطاضزاز ضياوي ي زض حس كماطي ضظبی

( 1ثط َميه اسبس ؼي مسل اضائغٍ ضسٌ ضغ ل    (.2008، 4پًلً سبوً، زيميه گًئع ي زي ؛ كبواي1389

زاز ضياوغي ي ضظغبیت   قغطاض  ،ان پيبمس اصيي ثطاي تمُس سغبظمبوي زض ایه پژيَص اوافبض اظ سبظمبن ثمىً

حًظٌ مفًُمي مًضز پًضص زض اوافبض اظ سبظمبن ثٍ ایغه تطتيغت اسغت كغٍ      ضليي مؽطح ضسٌ است.

زاز ضياوغي اظ سغبظمبن   ضي قغطاض ثًزن ثغٍ ثطقغطا  ضظبیت ي قبئل  ،ضكىبن اظ لحبؾ شَىي زض قجبل تمُسكب

اوافبض زاضوس كٍ وسجت ثٍ حعًض آوُب زض سبظمبن حسبس ثبضس ي زض مًاقك لغعي  آوُغب ضا مغًضز تًخغٍ     

َبي كغبض،   (. امب زض لطصٍ ضفابضَبي مىفي كبضكىبن زض محيػ1389قطاض زَس گل پطيض ي حسيه ظازٌ،

( زض ایغه پغژيَص ثغطاي ضفابضَغبیي وفيغط      2002  6( ي پاطسغًن 2001  5َغبي ياضزي  ثط پبیٍ تًصيٍ

ضسغبوي ثغٍ ام بوغبت ي تدُيغعات سغبظمبن،       زظزي، سًءمصطف مًاز زض محيػ كبض، حمل مًاز، آسيت

كغبضي لمغسي، غيجغت یغب تغبذيط ثغسين        پطذبضگطي كالمي ي فيعی ي ثب سطپطست ي َم غبضان، كغم  

                                                 
1 - Relational psychological contract 

2 - Transactional psychological contract 

3 -  Psychological contract breach  

4 - Cantisano , Dominguez & Depolo 

5 - Vardi 

6 - Peterson 
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ذطٌ آذطیه ماليط مؽغطح زض مغسل   ثبال َمبَىگي، اصؽالح ضفابضَبي غيطاذالقي اسافبزٌ ضسٌ است.

فطصت الاطاض زض ایغه پغژيَص ثغٍ ممىغبي يخغًز فعغبي        ( فطصت الاطاض است.1پژيَص ض ل 

اضتجبؼي ي تمبميي الظ  ثطاي الال  الاطاض ي پيگيطي ثي لسالاي َبیي است كٍ افطاز زض لطصٍ َغبي  

 مرايز زض محيػ كبض آن ضا تدطثٍ مي كىىس.

ًیط كطغيسٌ ضغسٌ، زض ايلغيه مطحيغٍ تمُغس      ( ثٍ تصغ 1 ض ل  ثط اسبس آوچٍ زض مسل پژيَص

ؽٍ مساقيم فطض ضسٌ اوس. الظ  يي ثب اوافبض اظ سبظمبن زاضاي ضاثزاز ضياوي ي ضظبیت ضلقطاض ،سبظمبوي

 ثطاي ثرطي اظ ایه ضًاَس ي پژيَطُبي اودب  ضسٌ زض پيطيىٍ ثٍ شكط است كٍ لييطغم اضبضات م طض

ىغي  مطاخمٍ كىيس( مج2008سبوً ي َم بضان،  ي كبواي 1،2006ً، ي لًكىسضتًاويس ثٍ مًل ي، خبضاميي مي

، تغبكىًن زض  ضياوغي ي زض حغس كماغطي ضظغبیت ضغليي      مبوي ي قطاضزازثط اوافبضآفطیه ثًزن تمُس سبظ

سبظي اوافبض اظ سغبظمبن اقغسا  پژيَطغي خغسي      ي پژيَطُبي ذبضج اظ ایطان زض مًضز لمييبتي لطصٍ

يه زليل ؼي ایه پژيَص، اوافبض اظ سبظمبن ثطاي ايليه ثبض مؽطح ي مًضز صًضت وگطفاٍ است. ثٍ َم

اوسبوُب مًخًزاتي تجبزل گغطا محسغًة    ،2اظ زیسگبٌ وفطیٍ مجبزلٍ اخامبلي سىدص قطاض گطفاٍ است.

ایغه   اوافبض خجطان ضا زاضوس. ثٍ ایه ممىي كٍ زض قجبل آوچٍ ثٍ ؼطف تمبمل ذًز مي زَىس، مي ضًوس.

ثي غٍ زض لطصغٍ ازضاو ي وگغطش ويغع يخغًز       ،وٍ تىُب زض لطصغٍ ضفاغبض َغبي مطغًُز    اوافبض خجطان 

ثٍ َميه زليل يقاي كبضكىغبن زض یغک سغبظمبن وسغجت ثغٍ       (.3،2001كًَه چبضاش ي اسو اًض زاضز

لحبؾ ضفاغبضي ي ازضاكغي قبئغل ثغٍ     ي اظ  ضطایػ سبظمبن ي ضلل ذًز احسبس ضظبیت ي تمُس مي ىىس

اىس، تالش معبلز ي چطمگيطي ويع ثطاي سغبظمبن اودغب  مغي زَىغس گل     قطاضي قطاضزاز ضياوي َسثط

كٍ اظ مؽغطح تغطیه اصغًل زض     4ایه تالش چطمگيط ثط پبیٍ اصل مقبثيٍ ثٍ مثل (.1389پطيض ي ثاللي،

كىبن ایه اوافبض ضا پسیس مي آيضز كغٍ  (، زض كبض2001ه چبضاش ي اسو اًض،تجبزل اخامبلي است كًَ

زض كىغبض ایغه مسغئيٍ    َبي آوُب ضا ثط ؼطف ومبیس. ٌ ي ويبظاظ پيص تًخٍ ومًزسبظمبن ويع ثٍ آوُب ثيص 

ضًاَس ماقىي يخًز زاضز كٍ وطبن مغي زَغس قغطاضزاز ضياوغي، ضظغبیت ضغليي ي تمُغس سغبظمبوي ثغب          

يقاي زض كبض كىبن سغؽ  تمُغس،    ،ضفابضَبي غيطاذالقي پيًوس مىفي زاضوس. ثؽًض سبزٌ مي تًان گفت

چغطا كغٍ   ضفابضَبي غيطاذالقي كبَص مي یبثغس.  ، اقسا  ثٍ ستي زض حس ثبالیي اضظبیت ي قطاضزاز ضياو

اي وغعز   كىىغسٌ  وفط اظ زالیل زیگط فطزي ي مغًقمياي، زليغل قغبوك    زض چىيه ضطایؽي، كبضكىبن صطف

ً  ؛ كبواي2005، 5ذًزضبن ي زیگطان ثطاي اضت بة ایه ضفابضَب وساضوس زاالل (. 2008، ي َم غبضان  سغبو

                                                 
1 - Mulki , Jaramillo & Locander 

2 - Social exchange theory  

3- Cohen-Charash & Spector 

4 - Reciprocal principle  

5- Dalal 
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 وقط قغطاضزاز  كىغس  ٍ سبظمبن ثٍ تمُساتص لمل ومغي ضطایؽي كٍ افطاز احسبس كىىس كزض مقبثل زض 

كىىغس   زليغل ایى غٍ احسغبس مغي    ٍ ثرص ويسغت، ثغ   ضياوي( ي مطبغل ي ضطایػ كبضي آوُب ويع ضظبیت

(. 2005ظوىس زاالل،  ت ثٍ ضفابضَبي غيطاذالقي ميزَس، زس تمُسي وطبن مي سبظمبن زض ثطاثط آوُب ثي

فطاتحيييي كٍ ثٍ اودب  ضسبوسٌ ي ؼي آن وابیح مؽبلمٍ ذغًز ضا ثغب چىغس فطاتحييغل      زض( 2005زاالل 

َغبي غيغط اذالقغي زاضاي ضاثؽغٍ ممىغبزاض      ن زازٌ كٍ ضظبیت ي تمُس ثب ضفابضوطب ،زیگط مقبیسٍ ومًزٌ

زاز ضياوي ثب ضفابض َغبي  ي ثطاي حمبیت اظ ضاثؽٍ وقط  قطاضكبواي سبوً ي َم بضان ويع ضًاَس َساىس.

 يط اذالقي ثسست زازٌ اوس.غ

( زض ضاثؽٍ ثيه سٍ ماليغط  قغطاضزاز ضياوغي،    1زض ایه پژيَص ض ل  گبٌ مؽطح ضسٌامب زض زیس

ٍ    ،ضظبیت ضليي ي تمُس سبظمبوي ثب ضفابضَبي غيطاذالقي  1اي اوافبض اظ سبظمبن ثمىغًان ماليغط ياسغؽ

ماليغطي   ،اليط ياسؽٍ ايزض زضخٍ ايل ثبیس گفت یک م مؽطح ي ثٍ محک آظمًن گصاضاٍ ضسٌ است.

ذًز خغصة  ٍ ضا ث اثاسا اثطات ماليط یب ماليط َبي پيص ثيه 2صًضت پبضٌ اي ي یب كبملٍ است كٍ یب ث

ثٍ ممىبي زقيق تط مي تًان گفغت ضاثؽغٍ ماليغط یغب      ي سوس آن ضا ثٍ ماليط مالو مىاقل مي ومبیس.

   یغب كبمغل( اظ ؼطیغق ماليغط      پبضٌ اي ي ثب ماليط مغالو ثصغًضت غيغط مسغاقيم     َبي پيص ثيهماليط

اظ لحغبؾ وفغطي ويغع زليغل ایى غٍ اوافغبض اظ        (.1390ياسؽٍ اي صًضت مي گيطز گل پطيض ي وغبزي، 

گطزز كٍ پيًوغس   اي زض ایه پيًوس مؽطح ضسٌ است، ثٍ ایه ياقميت ثبظمي سبظمبن ثمىًان ماليط ياسؽٍ

 ٍ غ اوافغبضي اسغت.      يطَبي اوگيعضيَبي ظوسگي ثطط، ويبظمىس مال ميبن وگطش غ ضفابض زض تمبمي لطص

زض ياقك زض لطصٍ اوگيعش ي َيدبن وفطیبت غىي يخًز زاضز كٍ ؼي آوُب ضاثؽٍ ازضاكبت ي وگطضُب ثغب  

كغٍ   ضسغس  وفغط مغي  ٍ ثط ایه پبیٍ ويغع ثغ   (.1376 ضیً، اوس مىس لىبصط اوگيعضي ممطفي ضسٌضفابضَب ويبظ

ضفابضَغبي   َبي وگطضي ي ازضاكي ثبمىًان ماليطليي ي تمُس سبظمبوي ثقطاضزاز ضياوي، ضظبیت ض ضاثؽٍ

ثغبالذطٌ زض مطحيغٍ    غيطاذالقي ويبظمىس ماليطَبي اوگيعضي اوافبضي وفيط اوافغبض اظ سغبظمبن ثبضغس.   

وطبن زازٌ ضسٌ، ثيه اوافبض اظ سبظمبن ثب ضفابضَغبي غيطاذالقغي،    1وُبیي مؽبثق ثب آوچٍ كٍ زض ض ل

مؽغطح گطغاٍ اسغت. ثغط ذغالف       3كىىسٌ ًان ماليط تمسیللىٍ ماليط فطصت الاطاض ثٍ ثي لسالاي ث

ماليط تمسیل گط ماليطي است كٍ ضست ي خُت ضاثؽٍ ماليط یب ماليط َبي پغيص   ماليط ياسؽٍ اي،

، َغب  ثىغسي  (. ثطاسبس خسیستطیه صغًضت 1389ثيه ضا ثب ماليط مالو تلييط ميسَس گل پطيض ي كطمي،

 قًق آوُب تحت تبثيط حبالت لبؼفي،لسالاي زاضوس ي ي ثيگًوٍ ثٍ  ضفابضَبي غيطاذالقي مبَياي الاطاض

؛ 2004، 4؛ مغبضكًس ي ضغًلط  2001 كًَه چبضاش ي اسو اًض،گيطز ، وبكبمي ي فطبض قطاض مياوگيعضي

                                                 
1- Mediator variable  

2- Partial or complete 
3
- Moderator  

4
- Marcus & Schuler  
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؛گغل پغطيض ي   1389ثغطي ي ضغطافت،    پغطيض، ذيمغت   ؛ گغل 2010، 1كيًي، فطاوسيس، پطيسط ي كبمطين

 (.  1389كطمي،

 

 

 

 

 

 

 

 
 بطِ بیي هتغیرّاي پصٍّص: هدل ًظري را1ضكل 

   حيػ كبض احسغبس مغي كىىغس كغٍ اصغًل لغسالت ضلبیغت        ٍ لجبضت زیگط يقاي كبضكىبن زض مث

َبي غيط اذالقي ي تالفغي خًیبوغٍ پيغسا مغي كىىغس گل      مبزگي الظ  ضا ثطاي اضت بة ضفابضآ ،ومي ضًز

سغجت ثغٍ سغالماي،    (. اظ چىيه مىفطي يقاي كبضكىبن اوافبض زاضوس كٍ سبظمبن و1389پطيض ي كطمي،

اوافبض ذغًز ضا   يظميت ي ضطایػ آوُب تًخٍ وطبن زَس، ثب اضت بة ضفابضَبي اوحطافي ي غيطاذالقي ایه

ي، ثبیس  ثٍ لجبضت زیگط چىيه فطض ضسٌ كٍ اوافبض اظ سبظمبن ثب ضفابضَبي غيطاذالقثطوس اظ ميبن ومي

            صغت الاغطاض ثغٍ    ًز كغٍ فط ض ضغطایؽي ثطقغطاض ذًاَغس ثغ    ایغه پيًوغس ز  زاضاي ضاثؽٍ مىفغي ثبضغس(.   

پغطيض ي    گغل يطاذالقيلىًان یک لبمل ثبلقًٌ اثطگصاض ثط يقًق ضفابضَبي اوحطافي ي غٍ ثي لسالاي َب ث

لغسالاي ضا   یمىي كبضكىبن فطصت ض بیت ي الاغطاض ثغطاي ثغي    ( زض حس ثبالیي ثبضس.1389َم بضان، 

ٍ  چطا كٍ ایه فطصت زاضاٍ ثبضىس، ( ضغسٌ ي اظ ایغه   1376 ضیغً، َيدبوغبت مىفي  الاطاض ثبلث ترييغ

ظازٌ  پغطيض ي ضفيغك   ضًاَسي كٍ تًسغػ گغل   ضاٌ ضا ثط اضت بة ضفابض َبي غيط اذال قي مي ثىسز. ،ؼطیق

( اضائٍ ضسٌ، حبكي اظ آن است كٍ يخغًز لغسالت سغبظمبوي ثبلغث وگغطش مثجغت وسغجت ثغٍ         1388 

ثٍ ؼًض ظمىي گًیبي آن است كغٍ زض   ضًز. ایه ضًاَس سبظمبن ي ضظبیت اظ ضسيسگي ثٍ ض بیبت مي

ذالقغي ضاثؽغٍ مىفغي ثطقغطاض     صًضت يخًز فطصت الاطاض ثبال، اوافبض اظ سغبظمبن ثغب ضفابضَغبي غيطا   

 كىس. مي

ثرطي ثٍ گساطش زاوص زض حًظٌ وقغص اوافغبض اظ    ،ثىبثطایه ظطيضت ي اَميت پژيَص حبظط

 ي ثغب ضفابضَغبي غيطاذالقغي ي ثرطغي    سبظمبن زض ضاثؽٍ قطاضزاز ضياوي، ضظبیت ضليي ي تمُس سغبظمبو 

ثبضٌ وقص فطصت الاطاض زض ضاثؽٍ اوافبض اظ سغبظمبن ثغب ضفابضَغبي    زیگط ثٍ گساطش زاوص وفطي زض

                                                 
1- Kelloway, Francis, Prosser & Cameron  

فطصت 

 الاطاض

 گط ماليط ثطين ظاز تمسیل

ضفابض َبي 

 قيغيط اذال
 اظ سبظمبن

قطاضزاز 

 ضياوي

ضظبیت 

 ضليي

تمُس 

سبظمبن

 1ماليطزضين ظاز 2ظاز ماليطزضين ی

 ماليطَبي ثطين ظاز
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ٍ     ضًز. ایه گساطش زاوص ثٍ ضيضه غيطاذالقي مطثًغ مي َغبي   تط ضغسن خلطافيغبي زاوغص زض لطصغ

َبي آیىغسٌ ويغع    عضي ثطاي پژيَصسبظ اوگي مًضز اضبضٌ زض ثبال مىدط ذًاَس ضس ي زض ليه حبل ظميىٍ

َسف اصيي پژيَص ضا ثطضسي ثطاظش مسل اضائٍ ضسٌ زض ضغ ل   ،ذًاَس ثًز. ثىبثطایه زض پبیبن مقسمٍ

   گيطیم ي فطظيٍ َبي ظیغط ضا ثغطاي ایغه پغژيَص مؽغطح       َبي حبصل اظ  پژيَص زض وفط مي ثب زازٌ 1

 مي كىيم؛

اثؽٍ مسغاقيم  یت ضليي ثب اوافبض اظ سبظمبن زاضاي ضتمُس سبظمبوي ي ضظب قطاضزاز ضياوي،فرضیِ اٍل: 

 زاض َساىس.ممىب

 زاض است.اذالقي زاضاي ضاثؽٍ مساقيم ممىب َبي غيط: اوافبض اظ سبظمبن ثب ضفابضفرضیِ دٍم

 فطصت الاطاض ضاثؽٍ اوافبض اظ سبظمبن ضا ثب ضفابض َبي غيط اذالقي تمسیل مي ومبیس. م:فرضیِ سَ

 رٍش

 ِ پصٍّص:جاهعِ آهاري ٍ ًوًَ

 ضغ ل  ضًز كٍ ؼغي آن مغسل وفطي   محسًة مي ایه پژيَص، اظ ظمطٌ پژيَطُبي َمجساگي

( ي تحييل ضگطسيًن سيسيٍ مطاتجي مغًضز  SEM 1سبظي ممبزلٍ سبذابضي ( پژيَص اظ ؼطیق مسل1

ن تحييل قطاض گطفاٍ است. خبممٍ آمبضي پژيَص كبضكىبن یک ضطكت غيط زيلاي صغىمىي زض تبثسغاب  

 83/87وفط مطز، ممغبزل  404زضصس ي  17/12وفط ظن، ممبزل  56 وفط 460ثٍ تمساز  زض ثطيخه1389

ي ثب تًخغٍ   ؽبلمٍ كل كبضكىبن ضا فطاَم وسبذتاوس. اظ آودبئي ٍ ضطكت مًضز وفط ام بن م زضصس( ثًزٌ

ويبظمىغس   (SEMسبظي ممبزلٍ سغبذابضي    ثٍ ایى ٍ مؽبلمبت تحييل ضگطسيًن سيسيٍ مطاتجي ي مسل

 460( اسغت، اظ ميغبن   1388؛ ضًمبذط ي لًم س، 2003، 2 كًَه، كًَه، يست ي آی هگومًوٍ ثعض

ٍ   وفط ثٍ ضيًٌ ومًوٍ 270وفط خبممٍ آمبضي،  اي  خُغت ضلبیغت وسغجت ظوغبن ي      گيطي تصغبزفي ؼجقغ

مطزان( ثطاي ضطكت زض پژيَص اظ ؼطیق فُطست اسبمي كبضكىبن اوارغبة ضغسوس. پغس اظ ثبظگطغت     

 5/2تحيييُب كىبض گصاضغاٍ ضغس ممبزل   مٍ ثسليل وقص زض پبسرگًیي اظ  پطسطىب 7پطسطىبمٍ،  270

 8/87وفط ممغبزل   231وفغط ومًوغٍ،    263یبفت. اظ وفط تقييل  263لصا گطيٌ ومًوٍ پژيَص ثٍ  زضصس(.

وغٍ پغژيَص   كم ثًزن تمساز ظوبن زض گطيٌ ومً اوس. زضصس( ظن ثًزٌ 2/12 ممبزل وفط 32زضصس( مطز ي 

ظوبن ثٍ مطزان ثط پبیٍ وسجت َبي ظوبن ي مطزان زض خبممٍ آمبضي ثًزٌ است. اظ  ثٍ زليل ضلبیت وسجت

زضصغس(   5/20ممبزل وفط   54زضصس(،  5/93 ممبزل يظميت تبَل ذًز ضا الال  زاضاىس وفط كٍ 246

وفغط كغٍ تحصغيالت ذغًز ضا الغال        181اوغس. اظ   زضصغس( مابَغل ثغًزٌ    73 ممبزل وفط 192مدطز ي 

زضصغس( زاضاي تحصغيالت ماًسغؽٍ ي     69ممبزل وفط  135 زضصس(، اكثطیت، ثطاثط ثب 8/68اوس،   زاضاٍ

                                                 
1- Structure Equation Modeling(SEM)  

2 - Cohen , Cohen , West & Aiken 
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 1/5 ممغبزل  وفط 9اوغس،   ي ذًز ضا الال  ومغًزٌ زضصس( كٍ پست ضلي 1/66وفط ممبزل 174زیويم ي اظ 

اوغس.   زضصغس( زاضاي پسغت غيطمغسیطیاي ثغًزٌ     8/94 ممبزل وفط 165صس( زاضاي پست مسیطیاي ي زض

 85/6( ي ميبوگيه سبثقٍ ضليي آوُغب  418/6سبل  ثب اوحطاف مميبض  6/30ومًوٍ  ميبوگيه سىي العبي

 ( ثًز. زض ظیط اثعاضَبي مًضز اسافبزٌ زض پژيَص آيضزٌ ضسٌ است.66/5 ثب اوحطاف مميبض 

 ابسارّاي اًدازُ گیري

َغبیي كغٍ ثغط     لسالاي ثطاي سىدص فطصت الاطاض زض مًضز ثي پرسطٌاهِ فرصت اعتراض:

پغطيض ي    گلي زض ثبة لسالت سبظمبوي زض ایطاني پژيَط ضًز، ثطاسبس پيطيىٍ ا زاضاٍ ميكبضكىبن ضي

ً   لغسالاي  سؤال كغٍ مطثغًغ ثغٍ الاغطاض ثغٍ ثغي       9( 1389ي  1388ظازٌ،  ضفيك ز ثغب مقيغبس   َغبي ثغ

. ثغطاي ثطضسغي ضيایغي    تُيٍ ي آمبزٌ اخطا ضغس ( 5تب ذييي ظیبز; 1كم;  ذييياي پبسرگًیي پىح زضخٍ

 ثب چغطذص اظ وغًق ياضیمغبكس( قغطاض     ل آن مًضز تحييل لبميي اكاطبفيسؤا 9سطىبمٍ، سبظٌ ایه پط

2( يذي زي آظمًن كطيیت ثبضتيتKMO 1ميط ي ايل يه سىدٍ كيعض، گطفت.
زض تحييل لبميي اودغب    

 9( ثسست آمغس. وايدغٍ ایغه تحييغل لغبميي      >001/0P  65/10654ي  94/0 تطتيت ثطاثط ثبٍ ضسٌ ث

قطاض زاز. یک ومًوٍ سؤال ایه پطسطغىبمٍ ثغٍ ایغه     95/0لبمل ثب آلفبي كطيوجبخ  سؤال ضا ثط ضيي یک

تًاويس ضاحت ي ثسين وگطاوي ثٍ آوُغب   كىس، مي ضطح است: يقاي سطپطسابن ثب ضمب غيطلبزالوٍ ضفابض مي

 الاطاض كىيس.

سغؤال   23ثطاي سىدص ضفابضَبي غيطاذالقي كبضكىبن،  پرسطٌاهِ رفتارّاي غیراخالقي:

( كٍ زي مدمًلٍ ضفابضَغبي غيطاذالقغي   2002پاطسًن،  ؛2001 ،ي پژيَص ياضزي بس پيطيىٍثطاس

 سؤال مغًضز  23زَس، تُيٍ ي آمبزٌ اخطا ضس.  ممؽًف ثٍ سبظمبن ي َم بضان ضا مًضز سىدص قطاض مي

ایغه   ( پبسغد زازٌ ضغس.  5تغب ذييغي ظیغبز;    1كغم;   ذييغي اي زضخٍ 5ط پبیٍ مقيبس پبسرگًیي وفط ث

وُبیي اخغطا ي آلفغبي     وفط اظ كبضكىبن مطبثٍ ثب ومًوٍ 48یک مؽبلمٍ مقسمبتي، ثط ضيي  پطسطىبمٍ ؼي

سغؤال ایغه پطسطغىبمٍ     23، وفغط(  263اي آن ثسست آمس. ؼي مؽبلمٍ وُبیي ثط ضيي ثط 9/0كطيوجبخ 

ميغط ي ايل غيه    مًضز تحييل لبميي اكاطبفي ثب چطذص اظ وًق ياضیمبكس قطاض گطفت. سغىدٍ كيغعض،  

 KMOي  93/0 تطتيغت ثطاثغط ثغب   ٍ ض تحييل لبميي اودب  ضغسٌ ثغ  ز ي زي آظمًن كطيیت ثبضتيت( يذ

75/10687 001/0P<.ثغط یغک   سؤال ایه پطسطغىبمٍ ضا   23لبميي، وايدٍ ایه تحييل  ( ثسست آمس

قغطاض زاز. یغک ومًوغٍ سغؤال ایغه       97/0( ثغب آلفغبي كطيوجغبخ    84/0تغب   55/0 ثب ثبضَبي لبميي لبمل

بن ثطاي مقبصس اتفب  افابزٌ كٍ اظ زساگبَُبي كوي ي ظیطاكس سبظمآیب ضطح است: پطسطىبمٍ ثٍ ایه 

 ضرصي اسافبزٌ كىيس؟

                                                 
1- Measure(KMO) Kaiser-Meyer-Olkin 

2- Bartlett’s Test of Sphericity 
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ٍ     6ثطاي سىدص قطاضزاز ضياوي،  :قرارداد رٍاًيپرسطٌاهِ  َغبي   سغؤال ثغط مجىغبي مطرصغ

پبسغرگًیي  ( ثطاي ایه پژيَص تُيٍ ي آمبزٌ اخطا گطزیغس. مقيغبس   1995تًصيٍ ضسٌ تًسػ ضيسً  

( ثغًزٌ ي زي حغًظٌ قغطاضزاز ضياوغي     7تغب كغبمالً مغًافقم;    1 كبمالً مربلفم;اي ؤال َفت زضخٍس 6ایه 

زَس. ضيایي صغًضي ي محاغًایي ایغه ضغص      گيطي قطاض مي تجبزلي ي اضتجبؼي ضا مًضز سىدص ي اوساظٌ

سؤال تًسػ زي مارصص ثطضسي ي مًضز تبیيس قطاض گطفت. زض ليه حبل ثغطاي اؼميىغبن اظ مىبسغت    

ضص سؤال ثطاي سىدص قطاضزاز ضياوي تجبزلي ي اضتجبؼي، ؼي یک مؽبلمغٍ مقغسمبتي ثغٍ     ثًزن ایه

وفط اظ كبضكىبن ضغطكت مًكغت ـطیغز مصغًض اخغطا ضغس.        48َمطاٌ زیگط اثعاضَبي پژيَص، ثط ضيي 

ضًاَس حبصل اظ ایه مؽبلمٍ كٍ ثط مجىبي َمجساگي َط سؤال ثب كل ومطات َط مقيبس ي وقغص َغط   

حبئع ضطایػ  8/0وجبخ ثًزٌ، حبكي اظ آن ثًز كٍ ایه ضص سؤال ثب آلفبي كطيوجبخ سؤال زض آلفبي كطي

، 926/0ثطاثط  ثب  KMOثبضس. ضًاَس حبصل اظ ایه تحييل ثب  مىبست ثطاي سىدص قطاضزاز ضياوي مي

پغالت،   ي اس طي 1التط اظ (، مقبزیط يیژٌ ثب>P 001/0 31/1800ن كطيیت ثبضتيت ثطاثط ثب زي آظمً ذي

زست زاز. یک ومًوغٍ سغؤال   ٍ ضا ث 87/0( ثب آلفبي كطيوجبخ 75/0تب  65/0 ثب ثبضَبي لبميي ملیک لب

ایه پطسطىبمٍ ثٍ ایه ضطح است: سبظمبن وسجت ثٍ تمُسات مبلي ي اقاصبزي كٍ زض قجغبل مغه زاضز،   

 زَس. تًخٍ الظ  ي كبفي ضا وطبن مي

سغؤالي اسغويط ي    3ىبمٍ ثطاي سىدص تمُغس سغبظمبوي اظ پطسطغ    پرسطٌاهِ تعْد سازهاًي:

ىبمٍ . ایه پطسط( ممطفي ضسٌ، اسافبزٌ گطزیس2006( كٍ تًسػ مًل ي ي َم بضان 2002 1كبتص ين

ضغًز ي قغجالً زض    ( پبسد زازٌ مي7تب كبمالً مًافقم; 1 كبمالً مربلفم;اي لي طت زض مقيبس َفت زضخٍ

ضيایي ضيایغي  ٌ اسغت. ضغًاَس   (، تطخمٍ ي الاجبضیغبثي ضغس  1389ظازٌ   پطيض ي حسيه ایطان تًسػ گل

( زض ایطان زض حغس  1389ظازٌ   پطيض ي حسيه  آلفبي كطيوجبخ( ایه سٍ سؤال تًسػ گلسبظٌ( ي پبیبیي

فغط( آلفغبي   و 48 ثب اسغافبزٌ اظ  زض ایه پغژيَص ؼغي مؽبلمغٍ مقغسمبتي     مؽيًثي گعاضش ضسٌ است.

ثسست آمس. یک ومًوٍ سغؤال ایغه    76/0وفط( ثطاثط ثب  263 ي ؼي مؽبلمٍ وُبیي61/0كطيوجبخ ثطاثط ثب 

ه سبظمبن َسام احسغبس  اظ ایى ٍ ثٍ زیگط مطز  ثگًیم لعًي اظ ایآیب پطسطىبمٍ ثٍ ایه ضطح است: 

 كىم؟ غطيض مي

 2سغؤالي اسغو اًض   3ثطاي سغىدص ضظغبیت ضغليي اظ مقيغبس      پرسطٌاهِ رضایت ضغلي:

سد زازٌ ( پب7ب كبمالً مًافقم;ت 1( كٍ ثطاسبس مقيبس َفت زضخٍ اي لي طت  كبمالً مربلفم;1985 

ٍ 1389پطيض ي ثاللي   . ایه پطسطىبمٍ زض ایطان تًسػ گلضًز، اسافبزٌ ضس مي ي الاجبضیغبثي   ( تطخمغ

 آلفبي كطيوجبخ( آن زض حس مؽيًثي است. آلفغبي كطيوجغبخ   ضسٌ ي ضًاَس ضيایي ضيایي سبظٌ( ي پبیبیي

                                                 
1 - Speier & VenKatesh 

2 - Spector 
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 263 ثغب اسغافبزٌ اظ   ي زض مؽبلمٍ وُبیي 85/0( وفط 48 ثب اسافبزٌ اظ سؤال زض مؽبلمٍ مقسمبتي 3ایه 

آیغب ضغليم ضا زض ایغه    ثسست آمس. یک ومًوٍ سؤال ایه پطسطغىبمٍ ثغٍ ایغه ضغطح اسغت:       88/0وفط( 

 سبظمبن زيست زاض ؟

ٍ  3ثطاي سىدص اوافبض اظ سبظمبن،  پرسطٌاهِ اًتظار از سازهاى: ي  سؤال ثط مجىبي پيطغيى

( آمغبزٌ  2006؛ مًل ي ي َم بضان، 1389ظازٌ،  طيض ي حسيهپ  گلوفطي ي پژيَطي ثطاي ایه پژيَص

تغب كغبمالً    1اي لي طت كبمالً مرغبلفم;  زضخٍ اخطا گطزیس. مقيبس پبسرگًیي ایه پطسطىبمٍ ويع َفت

سطغىبمٍ مغًضز تحييغل    سغؤآل ایغه پط   3( است. ثطاي ثطضسي ضيایي سبظٌ ایه پطسطغىبمٍ،  7مًافقم;

( يذي زي KMO( قطاض گطفت. سىدٍ كيعض،ميط ي ايل يه   چطذص اظ وًق ياضیمبكسلبميي اكاطبفي

( >001/0P 58/3440ي  9/0 تطتيغت ثطاثغط ثغب   ٍ زض تحييل لبميي اودب  ضسٌ ث آظمًن كطيیت ثبضتيت

سؤال ضا ثؽغًض كغبمالً قبثغل تف يغک اظ سغؤاالت پطسطغىبمٍ        3ثسست آمس. وايدٍ ایه تحييل لبميي، 

قغطاض زاز.   84/0ثط یک لبمل ثب آلفبي كطيوجغبخ   85/0ي  84/0، 82/0وبكبمي ي فطبض، ثب ثبضَبي لبميي 

اوافبض  اظ ایه سبظمبن ایغه اسغت كغٍ زض َغط     آیب یک ومًوٍ سؤال ایه پطسطىبمٍ ثٍ ایه ضطح است: 

 ًض مه زض سبظمبن تًخٍ زاضاٍ ثبضس؟لحفٍ ي َط ضطایؽي ثٍ حع

ٍ  ؛رٍش اجرا ٍ تحلیل محغل كغبض    زَغي زض  َغبي پغژيَص اظ ؼطیغق ذغًزگعاضش     پطسطغىبم

َغبي حبصغل اظ    زقيقٍ پبسد زازٌ ضغسوس. زازٌ  18تب  12كىىسگبن زض پژيَص زض فبصيٍ ظمبوي  ضطكت

افغعاض   ثغب اسغافبزٌ اظ وغط     (SEM)سغبظي ممبزلغٍ سغبذابضي     َبي پژيَص اظ ؼطیق مغسل  پطسطىبمٍ

AMOS
SPSSافغعاض   ثب اسافبزٌ اظ وغط   2ي تحييل ضگطسيًن سيسيٍ مطاتجي 1

 مغًضز تحييغل قغطاض    3

فطظغُبي   سبظي ممبزلٍ سبذابضي ي تحييل ضگطسيًن سيسيٍ مطاتجي، ثغٍ پغيص   ودب  مسلگطفت. زض ا

َغبي زيضافاغبزٌ ي پغطت،     آوُب، وفيط ذؽي ثًزن ضاثؽٍ ماليطَب، وطمبل ثغًزن تًظیغك ماليطَغب ي زازٌ   

(تًخغٍ ضغسٌ اسغت.    1388( ي ضغًمبذط ي لغًم س    2003َغبي كغًَه ي َم غبضان      مؽبثق تًصيٍ

( 2003َبي كًَه ي َم غبضان    گطسيًن سيسيٍ مطاتجي ويع ثط پبیٍ تًصيٍَمچىيه مطاحل تحييل ض

 .ثًزٌ است

 ّا یافتِ

ميبوگيه، اوحطاف مميبض ي َمجساگي زضيوي ثيه ماليطَغبي پغژيَص اضائغٍ ضغسٌ      1زض خسيل 

 است.

 

                                                 
1 - Analysis of Moment Structures (AMOS)  

2 - Hierarchical regression analysis 

3 - Statistical Package for Social Sciences(SPSS) 
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 هیاًگیي، اًحراف هعیار ٍ ّوبستگي درًٍي بیي هتغیرّاي پصٍّص: 1جدٍل 

 5 4 3 2 1 اًحراف هعیار یيهیاًگ هتغیرّاي پصٍّص ردیف

     - 78/1 26/5 اوافبض اظ سبظمبن 1

    - -07/0 05/1 64/2 فطصت الاطاض 2

   - 45/0** 31/0** 47/1 48/3 قطاضزاز ضياوي 3

  - 65/0** 25/0** 55/0** 53/1 2/4 تمُس سبظمبوي 4

 - 73/0** 66/0** 26/0** 47/0** 65/1 34/4 ضظبیت ضليي 5

 -17/0** -23/0** 06/0 46/0** -47/0** 78/0 98/1 ي غيطاذالقيضفابضَب 6

        *P< 05/0            ** P< 01/0    

صغت الاغطاض زاضاي ضاثؽغٍ    اوافغبض اظ سغبظمبن ثغب فط   ضغًز،   مطبَسٌ مغي  1چىبو ٍ زض خسيل 

جغت ي  زاضاي ضاثؽغٍ مث قطاضزاز ضياوي، ثب تمُغس سغبظمبوي ي ثغب ضظغبیت ضغليي      ويست، امّب ثب ممىبزاضي 

ت. فطصغت الاغطاض ثغب    ( اس>01/0P ي ممىبزاضَبي غيطاذالقي زاضاي ضاثؽٍ مىفي ممىبزاض، ي ثب ضفابض

( زاضاي ضاثؽغٍ  >01/0P ، ثب تمُس سبظمبوي، ثب ضظبیت ضليي ي ثب ضفابضَبي غيطاذالقغي  قطاضزاز ضياوي

ضاثؽغٍ مثجغت ي    زاضاي. قطاضزاز ضياوي ثب تمُس سغبظمبوي ي ثغب ضظغبیت ضغليي     مثجت ي ممىبزاضي است

(، يلي ثب ضفابضَبي غيطاذالقي زاضاي ضاثؽغٍ ممىغبزاضي ويسغت. تمُغس سغبظمبوي ثغب       >01/0P ممىبزاض

( زاضاي ضاثؽٍ مىفغي  >01/0P ي ثب ضفابضَبي غيطاذالقي  ؽٍ مثجت ي ممىبزاضضظبیت ضليي زاضاي ضاث

اثؽٍ مىفي ي ممىبزاضي ( زاضاي ض>01/0P ي ممىبزاض است. ضظبیت ضليي ويع ثب ضفابضَبي غيطاذالقي 

( زض خغسيل  1سبظي ممبزلٍ سبذابضي ثطاي مسل وفطي ي مفًُمي پژيَص  ضغ ل   است. وايدٍ مسل

 اضائٍ ضسٌ است. 2
 سازي هعادلِ ساختاري براي هدل ًظري پصٍّص ًتیجِ هدل: 2جدٍل

 b SE β R مسيطَبي مسل سبذابضي پژيَص ضزیز
2 RMSR GFI NFI CFI IFI RMSEA 

 اوافبض اظ سبظمبنضياوي قطاضزاز  1
*17/0- 09/0 *14/0- 

323/0 
74/6 

01/0P> 
03/0 99/0 99/0 99/0 99/0 08/0 

 اوافبض اظ سبظمبن تمُس سبظمبوي  2
**57/0 09/0 **49/0 

 اوافبض اظ سبظمبن ضظبیت ضليي  3
**22/0 09/0 **21/0 

 ضفابضَبي غيطاذالقي اوافبض اظ سبظمبن  4
**24/0- 02/0 **54/0- 

266/0 
 ضفابضَبي غيطاذالقي قطاضزاز ضياوي  5

**12/0 03/0 **23/0- 

* P< 05/0   ** P< 01/0  

قطاضزاز ضياوغي، تمُغس سغبظمبوي ي ضظغبیت ضغليي ثغٍ        ضًز، مطبَسٌ مي 2كٍ زض خسيل  چىبن

زضصس اظ ياضیبوس اوافبض اظ سبظمبن ضا  3/32، 21/0ي  49/0،  -14/0تطتيت ثب ظطایت ثابي اسابوساضز 

اوس. زض مطحيٍ ثمسي زي ماليط اوافبض اظ سبظمبن ي قطاضزاز ضياوي ثٍ تطتيت ثب ظطایت ثابي  تجييه ومًزٌ

اوغس. مسغيط    زضصس اظ ياضیبوس ضفابضَبي غيطاذالقي ضا تجييه ومًزٌ 6/26،  -23/0ي  -54/0اسابوساضز 
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( 1 ضغ ل  سل وفغطي پيطىُبزي قطاضزاز ضياوغي ثغٍ ضفابضَغبي غيطاذالقغي، مسغيطي ثغًز كغٍ زض مغ        

ٍ  ثيىي وطسٌ پيص پغطيض ي   ؛ گغل 2008سغبوً ي َم غبضان،     كغبواي ي پژيَص ثًز، يلي ثطاسبس پيطغيى

اصالح ثطاي ثُجًز ضطایػ مسل، ثغٍ مغسل وُغبیي افغعيزٌ ضغس. زض      ( ي ضبذصُبي 1389ظازٌ،  حسيه

( مطثًغ ثٍ ضبذص َبي 2ساًوُبي پىدم تب یبظزَم ي یب َفام تب سيعزَم اظ كل ساًن َبي خسيل 

 اصالح ضسٌ( اضائٍ ضسٌ است. ، ضبذصُبي ثطاظش مسل وُبیي 2آمبضي زض خسيل

زي غيطممىغبزاض، ضیطغٍ ميغبوگيه     َغب، ثبیغس زاضاي ذغي    یک مسل زاضاي ثطاظش مؽيغًة ثغب زازٌ  

، 99/0ثعضگاط اظ  (GFI) 2، ضبذص وي ًیي ثطاظش05/0كماط اظ  (RMSR) 1َب مدصيضات ثبقيمبوسٌ

ثعضگاغط اظ   (CFI) 4، ضغبذص ثغطاظش تؽجيقغي   95/0ثعضگاغط اظ   (NFI) 3ضبذص ثطاظش َىدغبضي 

 6مدغصيضات ذؽغب  ي تقطیغت ضیطغٍ ميغبوگيه     9/0ثغبالتط اظ   (IFI) 5، ضبذص ثغطاظش افعایطغي  95/0

(RMSEA)  ثبضس ميطظ، 05/0تب  08/0كًچ اط یب مسبيي  ً ضغًمبذط ي   ؛2006، 7گبمست ي گًاضیىغ

      74/6( ثطاثغط ثغب   2ي خغسيل  2ذغي زي مغسل وُبیي ضغ ل     ثط پبیٍ آوچٍ ثيبن ضغس،  (.1388لًم س، 

 2زي ممىبزاض ويست ذي زي خغسيل ثغطاي زضخغٍ آظا    01/0زض سؽ   2ثبضس كٍ ثب زضخٍ آظازي  مي

َمچىغيه ثغطاي مغسل     مي ثبضس كٍ اظ ذي زي مسل وُبیي ایه پژيَص ثعضگاغط اسغت(.   21/9ثطاثط ثب 

، ضغبذص وي غًیي ثغطاظش    03/0ثطاثغط ثغب    (RMSR)َب وُبیي پژيَص، ميبوگيه مدصيضات ثبقيمبوسٌ

(GFI)  ضبذص ثغطاظش َىدغبضي  99/0ثطاثط ثب ،(NFI)    ضغبذص ثغطاظش تؽجيقغي    99/0ثطاثغط ثغب ،

(CFI) ضغغبذص ثغغطاظش افعایطغغي99/0ط ثغغب ثطاثغغ ،(IFI)  ي تقطیغغت ضیطغغٍ ميغغبوگيه  99/0ثطاثغغط ثغغب

تمبمي ضبذصُبي مًضز اضبضٌ اظ مقغبزیط وقؽغٍ    مي ثبضس. 08/0ثطاثط ثب  (RMSEA)مدصيضات ذؽب

كٍ  (RMSEA)ثدع تقطیت ضیطٍ ميبوگيه مدصيضات ذؽب ممطفي ضسٌ ثطاي آوُب تفبيت زاضوس.ثطش 

اط است يلغي ثغب   ( ثعضگ1388مىبثك ضًمبذط ي لًم س، مطفي ضسٌ زض ثطذي م 05/0لييطغم ایى ٍ اظ 

 .(  ثطاثط ي قبثغل قجغًل اسغت   2006گبمست ي گًاضیىً ، ممطفي ضسٌ زض مىبثك زیگط ميطظ، 08/0مقساض 

َب ثطذغًضزاض اسغت. زض    ثط ایه اسبس مي تًان گفت كٍ مسل وُبیي پژيَص اظ ثطاظش مؽيًثي ثب زازٌ

ضگطسيًن سيسيٍ مطاتجي ثطاي ثطضسي وقص فطصت الاغطاض زض ضاثؽغٍ ميغبن     وابیح تحييل 3خسيل 

 اوافبض اظ سبظمبن ثب ضفابضَبي غيطاذالقي اضائٍ ضسٌ است.

 

                                                 
1 - Root Mean Square of Residuals(RMSR) 

2 - Goodness of Fit(GFI) 

3 - Normative Fit Index(NFI) 

4 - Comparative Fit Index(CFI) 

5 - Incremental Fit Index(IFI) 

6 - Root Mean Square of Error Approximation(RMSEA) 

7- Meyers, Gamst & Guarino  
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 : ًتایج تحلیل رگرسیَى سلسلِ هراتبي در باب ًقص ًاکاهي ٍ فطار ٍ فرصت اعتراض3جدٍل 

ف
دی

ر
 

 هتغیرّاي پصٍّص
 رفتارّاي غیراخالقي

 3اثرات اصلي 2ات اصلي اثر 1اثرات اصلي 

   
 -48/0** -51/0** -47/0** اوافبض اظ سبظمبن 1

 52/0** 47/0** - فطصت الاطاض 2

 -16/0** - - فطصت الاطاض× اوافبض اظ سبظمبن  3

4 2
R  2یب

R 
**218/0 **212/0 **021/0 

5 F  یبF 
**57/72 **99/47 **5 

  * P< 05/0  ** P< 01/0  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 : هدل ًْایي پصٍّص از رابطِ بیي هتغیرّا2 ضكل

 

ضغًز، زض مطحيغٍ اّيل اوافغبض اظ سغبظمبن ثغب ظغطیت ثاغبي         مطغبَسٌ مغي   3چىبو ٍ زض خسيل 

زضصس اظ ياضیبوس ضفابضَبي غيطاذالقي ضا تجيغيه ومغًزٌ اسغت. زض مطحيغٍ      8/21،  -47/0اسابوساضز 

 2/21، 47/0ي  17/0ثاغبي اسغابوساضز   زي ، وبكبمي ي فطبض ي فطصت الاطاض ثغٍ تطتيغت ثغب ظغطایت     

كٍ اوس. زض مطحيٍ سً   زضصس ياضیبوس افعيزٌ اوحصبضي ممىبزاض ثطاي ضفابضَبي غيطاذالقي پسیس آيضزٌ

فطصغت الاغطاض( افغعيزٌ    × وبكبمي ي فطبض ي اوافبض اظ سغبظمبن  ×  اوافبض اظ سبظمبن تمبميُبي زيضاٍَ

 زضصغس  1/2،  -16/0اطاض ثغب ظغطیت ثاغبي اسغابوساضز     فطصت ال× اوس، تمبمل اوافبض اظ سبظمبن  ضسٌ

( ثطاي ضفابضَغبي غيطاذالقغي فغطاَم ومغًزٌ اسغت. ایغه       >01/0P ياضیبوس افعيزٌ اوحصبضي ممىبزاض

تمبمل ممىبزاض حبكي اظ آن است كٍ ضاثؽٍ اوافبض اظ سبظمبن ثب ضفابضَبي غيطاذالقي زض سؽًح پغبئيه  
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ضا زض  یه خُت ضگطسيًن تمقيجي اودب  گطفت كٍ وابیح آني ثبالي فطصت الاطاض مافبيت است. اظ ا

 كىيس. مطبَسٌ مي 1ومًزاض 

 

0

1

2

3

4

-1SD +1SD

اًتظار از 

 سازهاى

 رفتارّاي غیراخالقي  

 
 : رابطِ اًتظار از سازهاى با رفتارّاي غیراخالقي در فرصت اعتراض باال ٍ پائیي1ًوَدار 

 

سغبظمبن ثغب ضفابضَغبي    ضًز، زض فطصت الاطاض ثبال، اوافبض اظ  مطبَسٌ مي 1 چىبو ٍ زض ومًزاض

يلي زض فطصت الاطاض پبئيه ایغه ضاثؽغٍ    ( است.>01/0Pغيطاذالقي زاضاي ضاثؽٍ مىفي ي ممىبزاض  

 .( ويست<05/0Pممىبزاض  

 بحث

زاز يٍ ايل پژيَص مجىي ثط ایى ٍ قغطاض فطظ ،ثط اسبس مسل سبظي ممبزلٍ سبذابضي اودب  ضسٌ

 ،اظ سغبظمبن زاضاي ضاثؽغٍ مسغاقيم ممىغب زاض َسغاىس     تمُس سبظمبوي ي ضظبیت ضليي ثب اوافبض  ضياوي،

ضغس،   ثيىغي مغي   ثىب ثط ایه زض زضخٍ ايّل آوگًوٍ كٍ پغيص  (.2ي ض ل  2مًضز تبیيس قطاض گطفت خسيل 

قطاضزاز ضياوي، تمُس سبظمبوي ي ضظبیت ضليي زاضاي ضاثؽٍ ممىبزاض َمعمبن ثب اوافبض اظ سبظمبن ثًزوغس  

ضياثػ مؽطح است. ايّل ایى ٍ ضاثؽٍ قطاضزاز ضياوي ثب اوافبض اظ سبظمبن  (. امّب چىس و اٍ زض ایه2 ض ل 

مىفي ثًز. ایه ضاثؽٍ مىفي ثٍ ایه زليل است كٍ ذًز قطاضزاز ضياوي یغک ماليغط مجاىغي ثغط اوافغبض      

س است. ثسیه ممىي كٍ كبضكىبن اوافبض زاضوس تب سبظمبوُب ثٍ قًلُب ي تمُساتي كٍ وسغجت ثغٍ آوُغب زاضوغ    

(. اظ ایه مىفط يقاي كبضكىبن احسبس كىىس كٍ سبظمبن 1389مقيس ثبضس گل پطيض ي ثاللي، ثىس ي پبي

كىغس، اظ سغؽ     ثىس است ي آوُغب ضا اخبثغت مغي    وسجت ثٍ قًلُب ي تمُساتي كٍ وسجت ثٍ آوُب زاضز، پبي

ضًز. ایه َمبن ضاثؽٍ مىفغي ثسسغت آمغسٌ ثغيه قغطاضزاز ضياوغي ي        اوافبضاتطبن اظ سبظمبن كبساٍ مي

وافبض اظ سبظمبن است كٍ زض ایه پژيَص ثسست آمس. امّب زض زضخٍ ثمسي تمُغس سغبظمبوي ي ضظغبیت    ا

 فرصت اعتراض پائیي

 فرصت اعتراض باال
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ضليي زاضاي ضاثؽٍ مثجت ثب اوافبض اظ سغبظمبن ثًزوغس. زض لغيه حغبل اظ ثغيه ایغه زي ماليغط، تمُغس         

مؽطح ضغسٌ  اش ثب اوافبض اظ سبظمبن زض حس قبثل تًخُي ثبالتط ثًز. ایه یبفاٍ ثب وفطات  سبظمبوي ضاثؽٍ

يیغژٌ تمُغس سغبظمبوي ي زض حغس كماغطي ضظغبیت ضغليي،        ٍ تًسػ ثطذي محققبن مجىي ثط ایى غٍ ثغ  

( َمسًیي زاضز. اظ ایغه خُغت   1389ظازٌ،  پطيض ي حسيه ماليطَبي وگطضي اوافبضآفطیه َساىس گل

زَىس، ثؽغًض مىؽقغي    تًان گفت يقاي كبضكىبن وسجت ثٍ اضظضُب ي اَساف سبظمبن تمُس وطبن مي مي

ضغبن ضا زض   ضغطایػ، مًقميغت ي يظغميت    .اوافبض زاضوس كٍ سغبظمبن ويغع ثغٍ آوُغب تًخغٍ وطغبن زَغس       

ي ثٍ َط تطتيجي مطاقجت ي تًخٍ كبفي ضا ثٍ آوُب وطبن زَغس. ثغط ایغه     ٌزَب مسوفط قطاض زا گيطي تصميم

تًاوىغس مىدغط ثغٍ     تًان گفت تمُس سبظمبوي ي زض حس كماطي ضظبیت ضليي ثٍ ذغًثي مغي   اسبس مي

 وافبض اظ سبظمبن ضًوس.ا

زاضاي ضاثؽغٍ   َغبي غيغط اذالقغي   اوافبض اظ سبظمبن ثغب ضفابض فطظيٍ زي  پژيَص مجىي ثط ایى ٍ 

َغبي غيغط   زض ليه حبل ثيه قطاضزاز ضياوي ثغب ضفابض  زاض است ويع مًضز تبیيس قطاض گطفت.مساقيم ممىب

ي (. ضاثؽغٍ مىفغ  2ضغ ل  ي  2اذالقي ويع ضاثؽٍ مساقيمي زض مسل وُبیي پژيَص ثسست آمس خسيل 

َبي غيط اذالقي ثٍ مبَيت مثجت ایه پسیسٌ ثبظ مغي گغطزز. ثغط اسغبس     ثيه اوافبض اظ سبظمبن ثب ضفابض

كىبن زض محيػ َغبي كغبض ويغع ثسغبن     ( كبض2001 كًَه چبضاش ي اسو اًض،وفطیبت مجبزلٍ اخامبلي

احسغبس و ىىغس    تب يقايثسیه ممىي كٍ  ثط پبیٍ اصل مقبثيٍ ثٍ مثل لمل مي كىىس. ،زیگط محيػ َب

یمىي اگط  َبي غيط اذالقي پيسا ومي كىىس.تمبیيي ثٍ ضفابض آيضزٌ ومي ضًز،اوافبضاتطبن اظ سبظمبن ثط

ىس ثغًز  زیگط قبزض ورًاَ ،بن زست ثٍ چىيه ضفابض َبیي ثعوىستب قؽمي ضسن ثطآيضزٌ وطسن اوافبضاتط

اوافبض اظ سبظمبن زض پيًوس ميبن قطاضزاز  مبن وطبن ثسَىس. امب زليل ایى ٍتب حسه ويت ذًز ضا ثٍ سبظ

    ٍ اي ضا ایفغبء   ضياوي، تمُس سبظمبوي ي ضظبیت ضليي ثب ضفابضَبي غيطاذالقي وقغص یغک ماليغط ياسغؽ

ضًز. لييطغم ایى ٍ ضًاَس پژيَطي وفيط ضغًاَس   كىس، ثٍ وقطُبي اوگيعضي ایه ماليط مطثًغ مي مي

( 1389ظازٌ  پغطيض ي حسغيه   ( ي گغل 2008 غبضان  سغبوً ي َم  (، كغبواي 2005اضائٍ ضسٌ تًسػ زاالل 

حبكي اظ آن است كٍ ضظبیت، تمُس ي قغطاضزاز ضياوغي ثغب ضفابضَغبي غيطاذالقغي پيًوغس زاضوغس، يلغي         

(، اغيغت ماليطَغبي ازضاكغي ي    1376ي اوگيغعش ي َيدغبن ضیً،    ثطاسبس وفطیغبت مؽغطح زض حغًظٌ   

ب تقًیت پيبمسَبي ضفابضي ثمىغًان حيقغٍ   تمُس ي قطاضزاز ضياوي( ثطاي تعميز ی وگطضي وفيط ضظبیت،

پبیبوي فطایىسَبي پطزاظش اؼاللبت، مسايع  حبالت اوگيعضي َسغاىس. ثغٍ ایغه خُغت يقاغي تمُغس       

ضغًوس، اوافغبض اظ    گيغطي اوافغبض اظ سغبظمبن مغي     سبظمبوي، ضظبیت ضليي ي قطاضزاز ضياوي، ثبلث ض ل

اظ اضت غبة ضفابضَغبي غيطاذالقغي فغطاَم      سبظمبن ثٍ لحبؾ مبَيت، ظميىٍ ضا ثطاي ثغبظزاضي كبضكىغبن  

آيضز. ایه مبَيت ثبظزاضوسٌ كٍ زض ضاثؽٍ مىفي ثيه اوافبض اظ سبظمبن ي ضفابضَبي غيطاذالقي ذغًز   مي

وافبض زاضز كغٍ سغبظمبن تًخغٍ، مطاقجغت ي     ، ثٍ ایه زليل است كٍ يقاي فطز ا(2ضا وطبن زازٌ  ض ل 
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ُب وطبن ثسَس، اضت بة ثٍ ضفابضَغبي غيطاذالقغي، وغٍ    مالحفبت ضرصي ي مًقمياي ضا زض اضتجبغ ثب آو

تىُب تًخٍ، مطاقجت ي مالحفبت ضرصي مثجت ضا، ثي ٍ تًخٍ، مطاقجت ي مالحفبت كىاطلي ضا ماًخٍ 

ؼًض ؼجيمي ثطاي فطز ي اوافبضاتي كٍ اظ خبوغت سغبظمبن زاضز، چىغسان مؽيغًة     ٍ آوُب مي ومبیس كٍ ث

بظمبن زض حبلت مثجت ثبال ضيز، فطز ثب لس  اضت غبة ضفابضَغبي   ويست. ثىبثطایه َط چٍ اوافبض فطز اظ س

 كىس تب ظميىٍ اخبثت اوافبضات ذًز اظ ؼطف سبظمبن فطاَم كىس. غيطاذالقي، سمي مي

ثبالذطٌ فطظيٍ سً  پژيَص مجىي ثط ایى ٍ فطصت الاطاض ثغٍ ثغي لغسالاي ضاثؽغٍ اوافغبض اظ       

(. صغًضت  3یس ويع مًضز تبیيغس قغطاض گطفت خغسيل    سبظمبن ضا ثب ضفابضَبي غيط اذالقي تمسیل مي ومب

ثىسي َبي كىًوي تًسػ ثسيبضي اظ مارصصبن زض مًضز ضفابضَبي غيطاذالقي ؼي سبلُبي اذيغط ثغٍ   

مبَيت تالفي خًیبوٍ ي الاطاض گًوٍ ایه ضفابضَب وسجت ثٍ ثي لسالاي خيت ضغسٌ اسغت گل پغطيض ي    

ىؽقي اسغت كغٍ زض صغًضت يخغًز فطصغت      ثط ایه اسبس م (.2010؛كيًي ي َم بضان ،1389كطمي،

ىبن فطاَم مي ضًز، اوافبض اظ سغبظمبن  كٍ َيدبوبت مىفي ثطاي كبضزليل ایى ٍ ام بن ترييٍ الاطاض ث

ضفابضَغبي   ،(2010 كيغًي ي َم غبضان   گبٌاظ زیغس  اذالقي ضاثؽٍ مىفي وطبن ثسَغس. ثب ضفابض َبي غيط

آیغس. اظ   لسالاي زض كبضكىبن پسیس مي اثط ثي آميع َساىس كٍ زض غيطاذالقي ض يي اظ ضفابضَبي الاطاض

ایه مىفط وقص فطصت الاطاض زض ضاثؽٍ اوافبض اظ سبظمبن ثب ضفابضَغبي غيطاذالقغي ثغب ایغه زیغسگبٌ      

كىىغس، فطغبضَبي وبضغي اظ     زَس. چطا كٍ يقاي كبضكىبن فطصت الاطاض پيغسا مغي   َمسًیي وطبن مي

گطزوس كغٍ سغبظمبن    كىىس ي اظ ؼطف زیگط اميسياض مي ياي ترييٍ م لسالاي ضا اظ ایه ؼطیق تب اوساظٌ ثي

 كىس. َب ضا ثطؼطف مي لسالاي لبقجت ثٍ الاطاظبت آوُب پبسد ذًاَس زاز ي ثي

ايلغيه پيطغىُبز ایى غٍ     .پيطىُبز كبضثطزي ضا مؽطح ومًز تًان ثطاي سبظمبوُب چىس زض پبیبن مي

 تمُس سبظمبوي، ضظبیت ضليي، ،از ضياويٍ صًضت زيضٌ اي اقسا  ثٍ سىدص قطاضزالظ  است سبظمبوُب ث

َغبي  ىدص مطرص مي سبظز كٍ يظغميت ماليط ایه س اوافبض اظ سبظمبن ي فطصت الاطاض ثوطزاظوس.

ثسوجبل ایه يظغميت الظ  اسغت زض صغًضت پغبیيه ثغًزن سغؽ         مًضز وفط زض سبظمبن چگًوٍ است.

ت الاغطاض، تغساثيط مغسیطیاي ي    ضظبیت ضليي ي فطص تمُس سبظمبوي، زاز ضياوي،َبیي وفيط قطاضماليط

َب ثٍ مطحيغٍ اخغطا زض آیغس. َمچىغيه الظ  اسغت اظ      ایه ماليطاخطایي چىسي ثطاي تقًیت َط یک اظ 

اظ سبظمبن مًضز مسیطیت قطاض گيطز تب   ؼطیق وفبمُبي اضتجبؼي ضيضه سؽ  اوافبضات مثجت كبضكىبن

القغي پيغسا كىىغس. زض لغيه حغبل      اظ ایه ؼطیق كبضكىبن تمبیل كماطي ثٍ ضفابضَبي مرغطة ي غيطاذ 

تًاوغس ظميىغٍ َغط چغٍ ويطيمىغستط       َب َم مي لسالاي َبي ضسمي ثطاي الاطاض ثط لييٍ ثي سبظي ظميىٍ

ضسن تبثيطات اوافبض اظ سبظمبن ضا ثط ضفابضَبي غيطاذالقي فغطاَم آيضز. زض پبیغبن ويغع الظ  اسغت ثغٍ      

زیت ایى ٍ مسل ایه پژيَص یک مغسل  ايليه محسي َبي پژيَص تًخٍ الظ  ي كبفي ثطًز. محسيزیت

 مجاىي ثط ضاثؽٍ است وٍ یک مسل ليت ي مميًلي آوگًوٍ كٍ اظ پژيَطُبي آظمبیطي ثسست مغي آیغس.  
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لغصا ثغطاي    زيميه محسيزیت ایى ٍ وسجت ظوبن ي مطزان زض ایه پژيَص فبصيٍ قبثل تغًخُي زاضغاٍ،  

ٌ ثب گطيٌ ومًوٍ ظوبن ثؽًض مسغاقل  ثطز ایه مسل زض گطيٌ ظوبن الظ  است پژيَطُبي آیىسقؽميت كبض

َغبي  طثًغ ثٍ سىدص مجاىي ثغط ذغًز گغعاضش زَغي ضفابض    یت پژيَص مسًميه محسيز اخطا ضًز.

  پژيَطغگطان لالقغٍ مىغس     ،زض پژيَطُبي آیىسٌ زض صًضت َم غبضي سغبظمبوُب   ثًزٌ است. غيطاذالقي

 .زضت ومبیىسَب اظ ؼطیق سطپطست یب َم بضان ويع مجبمي تًاوىس ثٍ سىدص ایه ضفابض

 منابع
(. اوگيعش ي َيدبن. تطخمٍ یحيي سيسمحمسي. چبح ايّل، تُطان: وطط يیطایص.  سبل اواطبض 1376ضیً، خبن، مبضضبل.  

 (.1995اثط ثٍ ظثبن اصيي
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