فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

بررسی همبستگی بین رفتارهای ضد خدمت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان در
شعب بانک ملت شهر کرمان
رضا محمدی ،1دکتر

افالطون امیری ،2شکوفه محمدی3

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی همبستگی بین رفتارهای ضد خدمت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان
در شعب بانک ملت شهر کرمان می باشد .روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری
تحقیق  ۴۴۴نفر از کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان در  ۴1شعبه بودند که با استفاده از فرمول کوکران
تعداد 21۴نفر مورد پیمایش قرار گرفتند .ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها ،سه پرسشنامه بود که
پرسشنامه رفتارهای ضد خدمت گل پرور و خاکسار ( )13۳۱و و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایرر ()1۱۱۱
و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی اسمیت و همکاران ( )1۱۳۱که روایی و پایایی آنها تایید شده است
استفاده شد .داده های جمع آوری شده به دو شیوه توصیفی و استنباطی (اسپیرمن و تاوی -بی کندال) تجزیه
و تحلیل شدند .نتایج پژوهشی حاکی از این است که بین رفتارهای ضد خدمت با رضایت شغلی رابطه معکوس
(منفی معناداری وجود دارد ،و بین همه مولفه های رفتار ضد خدمت (انحراف خدمت ،انحراف مالی ،انحراف
سیاسی و پرخاشگری شخصی) با رضایت شغلی رابطه معکوس (منفی معناداری وجود دارد همچنین بین تعهد
سازمانی و مولفه های آن (تعهد مستمر ،عاطفی و هنجاری) رابطه وجود دارد .در پایان محدودیت های این
واژگان کلیدی :رفتارهای ضد خدمت ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی

1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
 2استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
 3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
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پژوهش و پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر در این زمینه ارائه گردیده است.
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 .1مقدمه
پس از افول نظریه های علمی و شکل گیری مکتب روابط انسانی مطالعات گسترده ای روی رفتار افراد و
پیامدهای آن در سازمان ها انجام گرفت .غالب این مطالعات بر نقش رفتار افراد در سودآوری سازمان و نیز
شرایط شکل گیری این رفتارها تمرکز داشتند .به عنوان مثال بحث هایی مانند رضایت شغلی  ،انگیزش
کارکنان ،تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی مطرح شدند که همگی مثبت به نظر می رسند .فرض اساسی
پژوهشگران در این مطالعات و مدل ها این بود که اگر ما رابطه علت معلولی بین متغیرها را کشف کنیم،
مدیران و سازمان ها قادر خواهند بود با دست کاری علت ،معلول (پیامد) را ارتقا دهند .بدین ترتیب تمامی
این متغیرها برای رشد و پیشرفت سازمان و یا کاهش هزینه های آن (از طریق افزایش عملکرد و بهره وری)
مد نظر قرار می گرفتند .اما رفته رفته متغیرهایی وارد مطالعات رفتار سازمانی شدند که نه تنها نتایج مثبتی در
عملکرد سازمانی نداشتند بلکه هزینه هایی را نیز متوجه سازمان می کردند مانند رفتارهای ضد خدمت"
(خراسانی.)۳1۳13۱۴،
رفتارهای ضد خدمت  ،مجموعه ای متنوع از رفتارها نظیر تخطی از قواعد ،سیاستها و اصول زیربنایی مورنیاز
برای فعالیت های فردی و سازمانی را شامل می شود ،که دارای مشخصه عمدی بودن و با هدف آسیب رسانی
به مرحله اجرا در می آیند (اپل بام و همکاران .)۷۳۳۳2۴۴۱ ،از سوی دیگر ،از دهه  1۱2۴تاکنون ،رضایت
شغلی به گونه وسیعی مورد بررسی قرار گرفته و نظریه های متعددی درباره آن ارائه شده است .تنوع رویکردها
و نظریه های مربوط به رضایت شغلی را می توان ناشی از سه دیدگاه یا حرکت اساسی دانست که در دهه
های  1۱2۴و  1۱3۴شکل گرفت و بیش از هر چیز مفهوم رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار داد ۳نهضت روابط
انسانی ،اتحادیه های کارگری و دیدگاه رشد یا ماهیت کار (کورمن ،ترجمه فارسی. )۴۴۴13۱۴ ،رضایت
شغلی حالت عاطفی مثبت و خوشایندی است که حاصل ارزیابی فرد از شغل یا تجارب شغلی او است .رضایت
شغلی ،نتیجه ادراک کارکنان از آنچه به نظرشان مهم است و شغل آنها را به خوبی فراهم کرده است .رضایت
شغلی زاییده عواملی نظیر شرایط محیط کار ،نظام سازمانی شغل ،روابط حاکم بر محیط کار ،عوامل اجتماعی
و تاثیر عوامل فرهنگی است (تحریر و همکاران )2۴۳13۱۱ ،امروزه سازمانها به اهمیت منابع انسانی به عنوان
مهمترین منبع کسب مزیت رقابتی پی برده اند .سازمانهای امروزی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی بر
سر ارائه برنامه های رفاهی و میزان توجه به کارکنان رقابت می کنند .در پاسخ به موج رقابت بر سر منابع
انسانی ،سازمانها روی اجرا و بهبود برنامه های رفاهی و حمایت از کارکنان سرمایه گذاری می کنند و سعی
دارند تا حد ممکن تسهیالت و امکانات رفاهی مناسبی برای کارکنانشان فراهم نمایند .شرکت ها عمال دریافته
اند از سرمایه گذاری روی بهبود رفاه و حمایت کارکنان منتفع خواهند شد زیرا کارکنانی که احساس حمایت
کنند متعهد و راضی اند ،کمتر غیبت می کنند و سازمان را به سادگی ترک نمی کنند که همگی این عوامل
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عملکرد سازمان را بهبود می بخشد و آن را به اهدافش می رساند .زمانی که کارکنان به سازمان می پیوندند،
مجموعه ای از خواستها ،نیازهای آرزوها و تجربه های گذشته را ،که با هم انتظارهای شغلی را ایجاد می
کنند ،با خود به همراه دارند .عکس العمل ها و پاسخ هایی که سازمان در مقابل خواستهای کارکنان فراهم
می آورد ،احساس مثبت یا منفی افراد نسبت به شغل خود (رضایت یا نارضایتی شغلی) را شکل می دهد .در
واقع رضایت شغلی نشان دهنده ی رابطه توقعات انسان با پاداش هایی است که کار فراهم می آورد .عدم
رضایت شغلی می تواند مشکالت متعددی برای فرد در زندگی شخصی و محیط کاری ایجاد کند .تحقیقات
نشان داده که کارکنان با رضایت شغلی پایین تر ،از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت بدتری قرار
دارند و از نظر سازمانی ،سطح پایین رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار نا مطلوب است که منجر
به ترک کار کارکنان می شود (تحریر و همکاران .)2۴۳13۱۳،سازمان هایی که افراد آن مبتال به عدم رضایت
شغلی می باشند ،خستگی ،ناامیدی ،ترک کار ،غیبت از کار و عدم موفقیت و مشکالت جسمی و روحی از
ویژگی کارکنان آنان و عدم تحول ،افت عملکرد و کارآیی از ویژگی های سازمانی آنان خواهد بود
رفتارهای ضد خدمت به مجموعه رفتارهایی اطالق می شود که طی آن فرد یا گروه ،قواعد ،سیاست های
ارزش ها و هنجارهای سازمان محل کار خود را به طور عمدی نقض می کند و یا زیر پا می گذارد  .از این
رو با توجه به مطالب گفته شده تحقیق حاضر با هدف بررسی همبستگی بین رفتارهای ضد خدمت و تعهد
سازمانی با رضایت شغلی کارکنان در شعب بانک ملت شهر کرمان انجام گردیده است.
 .2روش شناسی تحقیق
با توجه به اینکه تحقیق حاضر می خواهد رابطه بین رفتارهای ضد خدمت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی
را بررسی نماید پس از لحاظ ماهیت و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد و از نظر هدف جز
تحقیقات کاربردی می باشد.
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان که تعداد آنها  ۴۴۴نفر در  ۴1شعبه
میباشد و طبق فرمول کوکران تعداد  21۴نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب میشوند و روش نمونه گیری طبقه
ایی تصادفی (بر حسب درجه شعب ) انتخاب میشوند .که در این فرمول ۳
 ۳Zسطح زیر منحنی نرمال استاندارد به ازای آلفای1/۴۷برابر با1/۱9
 ۳Pنسبت صفت مورد نظر در جامعه که در زمان عدم دسترسی برابر با ۴/۷در نظر گرفته شده است.
q=1-p
 ۳a=۴/۴۷خطا یا احتمال ارتکاب به خطای نوع اول
 ۳d=/۴۷حداکثر خطای برآورد قابل قبول که اصوال برابر با
 ۴/۴۷در نظر گرفته می شود فرمول کوکران ۳
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در تحقیق حاضر به منظور تعیین حجم نمونه مورد نیاز  ،از فرمول کوکران استفاده شده است .ویژگی عمده
این فرمول آن است که می توان حجم جامعه را در آن دخالت داد و به یک نمونه منطقی تر دست یافت
(حافظ نیا .)19۱ ۳13۳۱ ،در این تحقیق تعداد  21۴نفر به عنوان نمونه آماری مورد پیمایش قرار گرفت.
 .3یافتههای تحقیق
فرضیه اصلی اول
بین رفتارهای ضد خدمت با رضایت شغلی شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد.
 ۳ H0بین رفتارهای ضد خدمت با رضایت شغلی رابطه وجود ندارد
 ۳ H1بین رفتارهای ضد خدمت با رضایت شغلی رابطه وجود دارد .برای بررسی میزان رابطه بین رفتارهای
ضد خدمت با رضایت شغلی از ضریب همبستگی اسپیرمن و تاو بی کندال استفاده شد (متغیرها کمی غیر
نرمال) .نتایج حاصل از این آزمون در جدول  -1آمده است.
جدول  -1ضریب همبستگی اسپیرمن و تاوی بی کندال بین رفتارهای ضد خدمت با رضایت شغلی

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر -۴/9۴1و ضریب همبستگی تاو
بی کندال برابر -۴/۷۴2است که نشان دهنده این است بین رفتارهای ضد خدمت با رضایت شغلی رابطه معنی
داری وجود دارد ( .)p>۴/۴۷لذا فرض صفر رد می شود و فرضیه تایید می گردد و از آنجا که ضریب های
همبستگی محاسبه شده منفی است نشان دهنده رابطه معکوس بین این دو متغیر است یعنی با افزایش رفتارهای
ضد خدمت ،رضایت شغلی کاهش پیدا می کند .این مساله با توجه به نمودار پراکنش 9-۴قابل تایید است.
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نمودار -1پراکندگی رفتارهای ضد خدمت" رضایت شغلی

فرضیه فرعی اول
بین انحراف مالی با رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد.
 ۳H0بین انحراف مالی با رضایت شغلی رابطه وجود ندارد.
 ۳ H1بین انحراف مالی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
برای بررسی میزان رابطه بین انحراف مالی با رضایت شغلی از ضریب همبستگی اسپیرمن و تاو بی کندال
استفاده شد (متغیرها کمی غیر نرمال) .نتایج حاصل از این آزمون در جدول  12-۴آمده است.
جدول  -2ضریب همبستگی اسپیرمن و تاوی -بی کندال بین انحراف مالی با رضایت شغلی

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر -۴/۴2۷و ضریب همبستگی تاو
بی کندال برابر --۴/329است که نشان دهنده این است بین انحراف مالی با رضایت شغلی رابطه معنی داری
وجود دارد ( .)p>۴/۴۷لذا فرض صفر رد می شود و فرضیه تایید می گردد و از آنجا که ضریب های
همبستگی محاسبه شده منفی است نشان دهنده رابطه معکوس بین این دو متغیر است یعنی با افزایش انحراف
مالی ،رضایت شغلی کاهش پیدا می کند .این مساله با توجه به نمودار پراکنش  ۱-۴قابل تایید است.
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نمودار-2پراکندگی انحراف مالی رضایت شغلی

فرضیه فرعی دوم
بین انحراف خدمت با رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد ۳ Ho .بین
انحراف خدمت با رضایت شغلی رابطه وجود ندارد.
 ۳ H1بین انحراف خدمت با رضایت شغلی رابطه وجود دارد .برای بررسی میزان رابطه بین انحراف خدمت با
رضایت شغلی از ضریب همبستگی اسپیرمن و تاوی بی کندال استفاده شد (متغیرها کمی غیر نرمال) .نتایج
حاصل از این آزمون در جدول  13-۴آمده است.
جدول  -3ضریب همبستگی اسپیرمن و تاوی -بی کندال بین انحراف خدمت با رضایت شغلی

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر -۴/۷۴۴و ضریب همبستگی تاوی
بی کندال برابر --۴/۴1۱است که نشان دهنده این است بین انحراف خدمت با رضایت شغلی رابطه معنیداری وجود دارد ( .)p>۴/۴۷لذا فرض صفر رد می شود و فرضیه تایید می گردد و از آنجا که ضریب های
همبستگی محاسبه شده منفی است نشان دهنده رابطه معکوس بین این دو متغیر است یعنی با افزایش انحراف
خدمت ،رضایت شغلی کاهش پیدا می کند .این مساله با توجه به نمودار پراکنش  ۳-۴قابل تایید است
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نمودار  -3پراکندگی انحراف خدمت رضایت شغلی
فرضیه فرعی سوم
بین انحراف سیاسی با رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد.
 ۳ Hoبین انحراف سیاسی با رضایت شغلی رابطه وجود ندارد.
 ۳ H1بین انحراف سیاسی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
برای بررسی میزان رابطه بین انحراف سیاسی با رضایت شغلی از ضریب همبستگی اسپیرمن و تاوی بی کندال
استفاده شد (متغیرها کمی غیر نرمال) .نتایج حاصل از این آزمون در جدول  1۴-۴آمده است.
جدول  -4ضریب همبستگی اسپیرمن و تاوی -بی کندال بین انحراف سیاسی با رضایت شغلی

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  -۴/92۴و ضریب همبستگی
تادیبی کندال برابر -۴/۴۳2است که نشان دهنده این است بین انحراف سیاسی با رضایت شغلی رابطه معنی
داری وجود دارد ( .)p> ۴/۴۷لذا فرض صفر رد می شود و فرضیه تایید می گردد و از آنجا که ضریب های
همبستگی محاسبه شده منتفی است نشان دهنده رابطه معکوس بین این دو متغیر است یعنی با افزایش انحراف
سیاسی ،رضایت شغلی کاهش پیدا می کند .این مساله با توجه به نمودار پراکنش۱-۴قابل تایید است.
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نمودار -4پراکندگی انحراف سیاسی

فرضیه فرعی چهارم
بین پرخاشگری با رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد.
 ۳ H0بین پرخاشگری با رضایت شغلی رابطه وجود ندارد.
 ۳ H1بین پرخاشگری با رضایت شغلی رابطه وجود دارد .برای بررسی میزان رابطه بین پرخاشگری با رضایت
شغلی از ضریب همبستگی اسپیرمن و تاوی بی کندال استفاده شد (متغیرها کمی غیر نرمال) .نتایج حاصل از
این آزمون در جدول  ۷آمده است.
جدول  -5ضریب همبستگی اسپیرمن و تاوی بی کندال بین پرخاشگری با رضایت شغلی

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر -۴/۴31و ضریب همبستگی تاوی
بی کندال برابر-۴/33۴است که نشان دهنده این است بین پرخاشگری با رضایت شغلی رابطه معنی داری
وجود دارد ( .)p>۴/۴۷لذا فرض صفر رد می شود و فرضیه تایید می گردد و از آنجا که ضریب های
همبستگی محاسبه شده منفی است نشان دهنده رابطه معکوس بین این دو متغیر است یعنی با افزایش
پرخاشگری ،رضایت شغلی کاهش پیدا می کند .این مساله با توجه به نمودار پراکنش  ۷قابل تایید است.
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نمودار -5پراکندگی پرخاشگری*رضایت شغلی

فرضیه اصلی دوم
بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد.
 ۳ H0بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی رابطه وجود ندارد
 ۳ H1بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
برای بررسی میزان رابطه بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی از ضریب همبستگی اسپیرمن و تاو بی کندال
استفاده شد (متغیرها کمی غیر نرمال) .نتایج حاصل از این آزمون در جدول  9آمده است.
جدول  -6ضریب همبستگی اسپیرمن و تاوی -بی کندال بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر ۴/۱۴1و ضریب همبستگی تاو بی
کندال برابر ۴/9۴2است که نشان دهنده این است بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود
دارد ( .)p>۴/۴۷لذا فرض صفر رد می شود و فرضیه تایید می گردد و از آنجا که ضریب های همبستگی
محاسبه شده مثبت است نشان دهنده رابطه مستقیم بین این دو متغیر است یعنی با افزایش تعهد ،رضایت شغلی
افزایش پیدا می کند .این مساله با توجه به نمودار پراکنش  11-۴قابل تایید است.
فرضیه فرعی پنجم
بین تعهد هنجاری با رضایت شغلی شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد.
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 ۳ Hoبین تعهد هنجاری با رضایت شغلی رابطه وجود ندارد.
 ۳ H1بین تعهد هنجاری با رضایت شغلی رابطه وجود دارد .برای بررسی میزان رابطه بین تعهد هنجاری با
رضایت شغلی از ضریب همبستگی اسپیرمن و تاو بی کندال استفاده شد (متغیرها کمی غیر نرمال) .نتایج
حاصل از این آزمون در جدول  1۴-۴آمده است.
جدول  -7ضریب همبستگی اسپیرمن و تاوی بی کندال بین تعهد هنجاری با رضایت شغلی

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  ۴/93۴و ضریب همبستگی تاو
بی کندال برابر  ۴/۷9۱است که نشان دهنده این است بین تعهد هنجاری با رضایت شغلی رابطه معنی داری
وجود دارد ( .)p>۴/۴۷لذا فرض صفر رد می شود و فرضیه تایید می گردد و از آنجا که ضریب های
همبستگی محاسبه شده مثبت است نشان دهنده رابطه مستقیم بین این دو متغیر است یعنی با افزایش تعهد
هنجاری ،رضایت شغلی افزایش پیدا می کند .این مساله با توجه به نمودار پراکنش 12-۴قابل تایید است
فرضیه فرعی ششم
بین تعهد عاطفی با رضایت شغلی شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد.
 ۳ H0بین تعهد عاطفی با رضایت شغلی رابطه وجود ندارد.
 ۳ H1بین تعهد عاطفی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد .برای بررسی میزان رابطه بین تعهد عاطفی با رضایت
شغلی از ضریب همبستگی اسپیرمن و تاوبی کندال استفاده شد (متغیرها کمی غیر نرمال) .نتایج حاصل از این
آزمون در جدول  11-۴آمده است.
جدول  -8ضریب همبستگی اسپیرمن و تاوی بی کندال بین تعهد عاطفی با رضایت شغلی
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بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  ۴/۳۷۴و ضریب همبستگی تاو
بی کندال برابر ۴/۱93است که نشان دهنده این است بین تعهد عاطفی با رضایت شغلی رابطه معنی داری
وجود دارد ( .)p>۴/۴۷لذا فرض صفر رد می شود و فرضیه تایید می گردد و از آنجا که ضریب های
همبستگی محاسبه شده مثبت است نشان دهنده رابطه مستقیم بین این دو متغیر است یعنی با افزایش تعهد
عاطفی ،رضایت شغلی افزایش پیدا می کند .این مساله با توجه به نمودار پراکنش  13-۴قابل تایید است.
فرضیه فرعی هفتم
بین تعهد مستمر با رضایت شغلی شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد.
 ۳ H0بین تعهد مستمر با رضایت شغلی رابطه وجود ندارد.
 ۳ H1بین تعهد مستمر با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
برای بررسی میزان رابطه بین تعهد مستمر با رضایت شغلی از ضریب همبستگی اسپیرمن و تاوبی کندال استفاده
شد (متغیرها کمی غیر نرمال) .نتایج حاصل از این آزمون در جدول  12-۴آمده است.
جدول  -9ضریب همبستگی اسپیرمن و تاوی بی کندال بین تعهد مستمر با رضایت شغلی

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  ۴/9۴1و ضریب همبستگی تاو
بی کندال برابر  ۴/۷۴2است که نشان دهنده این است بین تعهد مستمر با رضایت شغلی رابطه معنی داری
وجود دارد ( .)p>۴/۴۷لذا فرض صفر رد می شود و فرضیه تایید می گردد و از آنجا که ضریب های
همبستگی محاسبه شده مثبت است نشان دهنده رابطه مستقیم بین این دو متغیر است یعنی با افزایش تعهد
مستمر ،رضایت شغلی افزایش پیدا می کند .این مساله با توجه به نمودار پراکنش  1۴-۴قابل تایید است.
بررسی فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی (اول) تحقیق
بین رفتارهای ضد خدمت با رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد .بر اساس
نتایج حاصل از آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر ۴/9۴1و ضریب همبستگی تاوی -بی کندال
برابر ۴/۷۴2است که نشان دهنده این است بین رفتارهای ضد خدمت با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود
دارد ( .)p>۴/۴۷و از آنجا که ضریب های همبستگی محاسبه شده منفی است نشان دهنده رابطه معکوس بین
این دو متغیر است یعنی با افزایش رفتارهای ضد خدمت ،رضایت شغلی کاهش پیدا می کند
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فرضیه فرعی اول تحقیق بین انحراف مالی با رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه
وجود دارد.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر -۴/۴2۷و ضریب همبستگی تاوی
بی کندال برابر -۴/329است که نشان دهنده این است بین انحراف مالی با رضایت شغلی رابطه معنی داری
وجود دارد ( .)p>۴/۴۷و از آنجا که ضریب های همبستگی محاسبه شده منفی است نشان دهنده رابطه
معکوس بین این دو متغیر است یعنی با افزایش انحراف مالی ،رضایت شغلی کاهش پیدا می کند.
فرضیه فرعی دوم تحقیق
بین انحراف خدمت با رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد .بر اساس نتایج
حاصل از آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر -۴/۷۴۴و ضریب همبستگی تاوی بی کندال
برابر -۴/۴1۱است که نشان دهنده این است بین انحراف خدمت با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود
دارد ( .)p>۴/۴۷و از آنجا که ضریب های همبستگی محاسبه شده منفی است نشان دهنده رابطه معکوس بین
این دو متغیر است یعنی با افزایش انحراف خدمت ،رضایت شغلی کاهش پیدا می کند.
فرضیه فرعی سوم تحقیق
بین انحراف سیاسی با رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد .بر اساس نتایج
حاصل از آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر -۴/92۴و ضریب همبستگی تاوی بی کندال برابر
 -۴/۴۳2است که نشان دهنده این است بین انحراف سیاسی با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود
دارد(.)p>۴/۴۷و از آنجا که ضریب های همبستگی محاسبه شده منفی است نشان دهنده رابطه معکوس بین
این دو متغیر است یعنی با افزایش انحراف سیاسی ،رضایت شغلی کاهش پیدا می کند
فرضیه فرعی چهارم تحقیق
بین پرخاشگری با رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد .بر اساس نتایج
حاصل از آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر -۴/۴31و ضریب همبستگی تاوی بی کندال
برابر -۴/33۴است که نشان دهنده این است بین پرخاشگری با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد
(.)p>۴/۴۷و از آنجا که ضریب های همبستگی محاسبه شده منفی است نشان دهنده رابطه معکوس بین این
دو متغیر است یعنی با افزایش پرخاشگری ،رضایت شغلی کاهش پیدا می کند
فرضیه اصلی دوم
بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد .بر اساس نتایج حاصل از
آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  ۴/۱۴1و ضریب همبستگی تاو بی کندال برابر 1/9۴2است
که نشان دهنده این است بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد ( .)p>۴/۴۷لذا
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فرض صفر رد می شود و فرضیه تایید می گردد و از آنجا که ضریب های همبستگی محاسبه شده مثبت است
نشان دهنده رابطه مستقیم بین این دو متغیر است یعنی با افزایش تعهد ،رضایت شغلی افزایش پیدا می کند.
فرضیه فرعی پنجم
بین تعهد هنجاری با رضایت شغلی شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد .بر اساس نتایج حاصل از
آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر ۴/93۴و ضریب همبستگی تاو بی کندال برابر  ۴ /۷9۱است
که نشان دهنده این است بین تعهد هنجاری با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد ( .)p>۴/۴۷لذا
فرض صفر رد می شود و فرضیه تایید می گردد و از آنجا که ضریب های همبستگی محاسبه شده مثبت است
نشان دهنده رابطه مستقیم بین این دو متغیر است یعنی با افزایش تعهد هنجاری ،رضایت شغلی افزایش پیدا
می کند.
فرضیه فرعی ششم
بین تعهد عاطفی با رضایت شغلی شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد .بر اساس نتایج حاصل از
آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر ۴/۳۷۴و ضریب همبستگی تاو بی کندال برابر ۴/۱93است
که نشان دهنده این است بین تعهد عاطفی با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد ( .)p>۴/۴۷لذا فرض
صفر رد می شود و فرضیه تایید می گردد و از آنجا که ضریب های همبستگی محاسبه شده مثبت است نشان
دهنده رابطه مستقیم بین این دو متغیر است یعنی با افزایش تعهد عاطفی ،رضایت شغلی افزایش پیدا می کند.
فرضیه فرعی هفتم
بین تعهد مستمر با رضایت شغلی شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد .بر اساس نتایج حاصل از
آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی اسپیرمن برابر ۴/9۴1و ضریب همبستگی تاو بی کندال برابر  ۴/۷۴2است
که نشان دهنده این است بین تعهد مستمر با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد (.)p>۴/۴۷
لذا فرض صفر رد می شود و فرضیه تایید می گردد و از آنجا که ضریب های همبستگی محاسبه شده مثبت
است نشان دهنده رابطه مستقیم بین این دو متغیر است یعنی با افزایش تعهد مستمر ،رضایت شغلی افزایش پیدا
می کند.
 .4بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی تحقیق در قالب دو فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی خرد شده است .نتایج به این شرح می
باشد۳
فرضیه اصلی اول ۳بین رفتارهای ضد خدمت با رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه
وجود دارد .بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی ،بین رفتارهای ضد خدمت با رضایت شغلی رابطه
معنی داری وجود دارد و از آنجا که ضریب های همبستگی محاسبه شده منفی است نشان دهنده رابطه معکوس
بین این دو متغیر است یعنی با افزایش رفتارهای ضد خدمت ،رضایت شغلی کاهش پیدا می کند.
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فرضیه فرعی اول ۳بین انحراف مالی با رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود دارد.
یعنی با افزایش انحراف مالی ،رضایت شغلی کاهش پیدا می کند.
فرضیه فرعی دوم ۳بین انحراف خدمت با رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود
دارد .یعنی با افزایش انحراف خدمت ،رضایت شغلی کاهش پیدا می کند.
فرضیه فرعی سوم ۳بین انحراف سیاسی با رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه وجود
دارد .یعنی با افزایش انحراف سیاسی ،رضایت شغلی کاهش پیدا می کند.
فرضیه فرعی چهارم ۳بین پرخاشگری شخصی با رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان رابطه
وجود دارد .یعنی با افزایش پرخاشگری شخصی ،رضایت شغلی کاهش پیدا می کند.
با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش زیر پیشنهادات زیر توصیه می شود:




غنی سازی شغلی برای پیشگیری از احساس تکراری بودن وظایف
توجه به خواسته ها و نیازهای کارکنان با رویکرد درک مشکالت از طریق مقامات ارشد سازمان
ایجاد روابط دوستانه در گروههای کاری در جهت ایجاد فضای روانی انسانی مناسب در سازمان
که با توجه به ماهیت انجام یافتن کار مدیران در محیطی خارج از سازمان رسمی امری ضروری
است.




تنظیم نظام ارتقای شغلی بر اساس اصول شایستگی و لیاقت.
بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی بر رفتار های ضد خدمت کارکنان



مقایسه رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد خدمت در میان کارکنان



بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با رفتار انحرافی

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان
منابع و مآخذ
.1
.2
.۳
.0
.۷
.1
.۹

خراسانی طرقی ،ح ،1011 ،.رابطه فرسودگی شغلی با رفتار انحرافی مورد مطالعه اداره کل ورزش و جوانان خراسان
شمالی ،پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی10 .۹۰-۰1 :0)۳( ،
خسروی ،ع .ا ،1۳۰1 ،.بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان توسعه
تجارت ایران ،فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار101-۳:211)2( ،
درویش ،ح ،1۳۰1 ،بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان ،فصلنامه فرهنگ مدیریت1۳۰-۷:11۹)11( ،
رضائیان ،ع .و نائیجی ،م ج ،1۳۰1 ،اثرات هیجان پذیری و شخصیت بر رضایت شغلی مطالعه ای در صنعت نفت
ایران ،نشریه چشم انداز مدیریت.0۰-11 :۳۳ ،
ساپینگتون ،ا ،1۳۰0 ،.بهداشت روانی ،ترجمه حسین شاهی برواتی ،ح ،.تهران :تشارات روان.
سپهری ،م .ر ،1۳۰۳ ،نقش راهنمایی و مشاوره در رضایت شغلی ،روزنامه همشهری.
سرمد ،ز .و بازرگان ،ع .و حجازی ،ا ،1۳11 ،.روش های تحقیق در علوم رفتاری ،تهران :انتشارات آگاه
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سکاران ،ا ،1۳۰1 ،.روش های تحقیق در مدیریت ،ترجمه صائبی و شیرازی ،تهران :مؤسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامه ریزی
سلمانی ،د .و رادمند ،م ،1۳۰1 ،.بررسی نقش سازمان و مدیریت در بروز رفتارهای کاری انحرافی ،نشریه مدیریت
دولتی.۷1-11 :۳ ،
شفیع آبادی  ،ع ،1۳11 ،.راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای ،تهران :انتشارات رشد.
شیر بگی ،ن .و غالمی ،خ .و معروفی ،ف .و نوری ،س ،1۳۰2 ،.درک و شناخت گونه های « سوء رفتار سازمانی،
از دیدگاه کارکنان دانشگاه کردستان ،پژوهش نامه مدیریت تحول.21-۷1 :۷ )۰( ،
صباحی ،پ ،1۳11 ،.نقش عوامل عاطفی و شناختی در رفتار ضد تولید کارکنان در یک شرکت صنعتی ،پایان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان
فروغی ،1۳11 ، ،رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.۳۳۷-۳02 :2 ،
فرهنگی ،ع .و صفر زاده ،ح ،1۳1۷، .روش های تحقیق در علوم انسانی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات پیام پویا
قلی پور ،آ .و پورعزت ،ع .ا .و سعیدی نژاد ،م ،1۳11 ،.عوامل موجد رفتارهای ضد شهروندی در سازمانها ،فصلنامه
علوم مدیریت ایران.1-2۰ :2)1( ،
کورمن ،آ ،1۳۰1 ،روانشناسی صنعتی و سازمانی ،ترجمه شکر کن ،ح ،تهران :انتشارات رشد
گل پرور ،م .و خاکسار ،س ،1۳1۹ ،.رفتارهای ضد تولید از دیدگاه سرپرستان و مدیران صنایع و سازمانها ،فصلنامه
اخالق در علوم و فناوری0( ،و .11-21 :۳)۳
محمدزاده ،ع .و مهروژان ،آ ،1۳1۹ ،.رفتار سازمانی نگرش اقتضایی ،تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی
مقیمی ،س .م ،1۳1۷ ،.سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی ،تهران :انتشارات ترمه.
مهداد ،ع .و مهدی زادگان ،ا ،1۳۰1 ،.مقایسه رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد تولید در میان کارکنان
کارخانه جات خودرو سازی ایران و مالزی ،یافته های نو در روانشناسی.۹۰-۰۳ ،
نثاری ،م ،1۳۰2 ،.رضایت و عدم رضایت شغلی کارکنان ،وبسایت سازمان تبلیغات اسالمی ایران
تحریر ،ب .و عبادی ،ع .و توفیقی ،ش .و کریمی زارچی ،ع .و هنرور ،ح ،1۳۰۰ ،.ارتباط رضایت شغلی و تعهد
سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانها ،مجله طب نظامی. 2۳-21 :1 ،
هادیزاده مقدم ،ا .و رضائیان ،ع .و طبرسا ،غ .و رامین مهر ،ح ،1۳۰۳ ،ارائه مدل مدیریت رفتارهای کاری نابهنجار
بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده ،فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی.1۷-11 :2 )۹( ،
هومن ،ح .ع ،1۳۰1 ،.تهیه و استاندارد ساختن مقیاس رضایت شغلی ،تهران :مرکز آموزش مدیریت دولتی
هو ،و .ک .و میسکل ،س .ج ،1۳۰۰ ،.تئوری ،تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی ،ترجمه عباس زاده ،س .م،.
چاپ یازدهم ،ارومیه ،انتشارات دانشگاه ارومیه.
یقین لو ،م .و جواهر دشتی ،ف .و خلیلی ،م ،1۳11 ،.اصول اخالق حرفه ای :از تدوین تا عمل ،آرشیو مقاالت،
تهران :انتشارات پایدار.
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