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 چکيده
در بانک کشاورزي  فیانحرا ياـهرفتابررسی تاثیر رضایت شغلی بر کاهش رباهدف  حاضر هشوپژ

 ینا نمونه می باشد و ستگیـهمب توصیفی و از نوعهشوپژ  روش.  گرفت منجاتهران ا 2منطقه 

ـا ب هــک دوــبشهر تهران  2بانک کشاورزي منطقه  ناــکنرکا از رــنف 202شامل هشوپژ

 شده انتخاب موردنظرساده و از طریق فرمول کوکران نمونه  فیدتصا يریگ نمونه  روش از دهتفاــسا

تقریبا  نیزها  آن سنی میانگین دیگر زن و 2.67%، و  دـندبو درـم اددـتع ینا از 5.67.  %است 

ي اـهرفتای رسؤال 27 ي ،ها پرسشنامه رـحاض هشوژـپ درکنندگان  شرکت.  اند بوده لاـس7.

 (DJI)ی رضایت شغلی سؤال 21و (  2.11)ترجمه نیري  ( 2000)ن بینسورا و بنت فیانحرا

داده ها مورد تجزیه  22 تـسایرو SPSS يافزارها نرم از دهتفاـسا با.  دـندنمو لـتكمی را  سوتا نهیم

 از يکلید مانیزساي ها بازده ايبررضایت شغلی همیت ا گرفتندر نظر  با.  ـتندگرفتحلیل قرار 

رضایت شغلی  یشافزا ايرـب هنماییرا توانند یم هشوپژ ینا نتایج ،فیانحرا يهارفتاکاهش رل ـقبی

 .باشند (بانک کشاورزي)ن مازسا افراد درفی انحرا يهارفتاو کاهش ر

رفتارهاي انحرافی ، رضایت شغلی ، بانک کشاورز :يديکل واژگان

                                                           
*

گري رضایت شغلی استخراج هاي انحرافی کار با میانجیهاي شخصیتی با رفتاربا موضوع بررسی رابطه تیپ سید علی درافشان این مقاله از پایان نامه  

 .شده است 

 

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
(

ول
ل ا

سا
)

 

ره 
ما

ش
4 

  /
ان

ست
زم

  
59

31
  /

ص 
93- 

51
 

 

    
2، سيدعلی درافشان1محمد عبدالشاه

  
 اسالمی واحد سمناناستادیار دانشگاه آزاد  2
 هاي بهره وريآموخته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستمدانش 2
 

 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای

 سيدعلی درافشان
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ی تاثير رضایت شغلی بر رفتارهاي انحرافی کار در بررس

 *هاي خدماتیسازمان

 (شهرداري تهران2مورد کاوي بانک کشاورزي منطقه )
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 مقدمه     

ان هشگروپژان و مدیر موردتوجهمختلف ي ها شرکتو  ها سازماندر خیر ي اها دههدر فی انحري اهارفتارعرصه مطالعه  درهش وپژ         

ر نتظااره اهمو ها سازمان. تـسن ااـکنرکاي رفتارهادن مدیریت کر، یک مدیر فهیوظ نیتر مهممانی زهر سادر . ست ا قرارگرفتهنشگاهی دا

ر  ـمضن مازسااي که بري هارفتاو از رباشند  ها آنبه  واگذارشدهي ها تیمسئولو ظایف اي وجرل انباده ـبد وـخي عضان و اکنارکا اند داشته

یک ده و بوب نامطلوي هارفتا، رهارفتار گونه نیا .گزینند دوري  شود یم( رجوع ارباب)ن یا مشتریان و کناربه کان ساندن ریازمنجر به ده و بو

ش یک نگر عنوان بهن کنارضایت شغلی کار .(5-1،صص2.11ابراهیمی بلوط بازه ، )  ندیآ یم حساب بهن مازساي هارهنجااف از نحرع انو

و مینه زن ـیدر ای ـعلمي ها یبررسم اـنجا رو نیازا،  انجامد یمت دماــر خــبهت  ارائهه ــه بــت کــسای ــمهمي اــمتغیره، از شغلی

خدماتی ي ها سازماندر له مسا ین ا. شته باشدي دامفیدي پیامدهان مازهر سااي بر تواند یممختلف ي ها حرفهآن در نتایج ده از ستفاا

د ــنار داررــقري اــکي ها جانیهو   ها تنشاع نوض امعرد در  ه ماهیت شغل خوـا بـبنکارکنان بانک  . ه داردیژوهمیت ن  بانک  اهمچو

د موجب شو تواند یمضایت شغلی ر.  بخشد یمو انحرافی را قوت شكنانه راهنجي هارفتاری ــبعضوز رــبل اــحتمد اوــن خــیاه ــک

. باشند یمد خون مازقابتی توسط  ساي رکسب برترو موفقیت از  کنند که بخشی س حساو اکنند ا پیدر به کاي عالقه بیشترن کنارکا

و ضی ر راکاوي شتن نیردابه ن حفظ مشتریاب و جذ ت وتباطات و ارطالعااعصر یی جو رقابتعرصه در  ها بانک ازجمله، خدماتیي ها سازمان

در ضایت شغلی ن، ربط با مشتریارواتوسعه ي در مشترس همیت تمان و امشتریان و کنارتعامل بین کاد جووبه علت .دارد بستگی د خشنو

 . کنند یمبیشترین احترام با مشتریان برخورد ضی با ن راکنارکه کا کند یمخدماتی تضمین ي ها سازمان

 ادبيات و پيشينه تحقيق -1

 تهدید را دو هر یا و کنانشرکا ن،مازسا سالمتی  و دهرـک ضـنق را مانیزسا يهارهنجا که ارادي رفتاکاري عبارت است از ر 2انحرافی رفتار

 ،مانیزسا يها استیس که هستند هاییرهنجا ،تعریف نی درمازاـس يهنجارها از رمنظو ( .711،ص  2002 ران ،اـهمك و 2تکولبر)  کند یم

 در غالب يادار فئتالا نجایا در هارهنجا از رمنظو .شوند یم حمطر يکار يعنوان استانداردها به و دهرـک فـتعری راها  آن ها هیرو و نیناقو

 .  ها فرهنگ خرده یا يکار وهگر یک يهنجارها نه ، هاست سازمان

 نوع شناسی 

 يتئور به که سازد یم درقا را ما و ستا مفید مینهز ینا تیک درسیستما تطالعام توسعه يبرا نکنارکا فیانحرا يرفتارها شناسی عنو

ي کلیدي رفتارهاي انحرافی این است که این رفتارها باید ها یژگیو(. 775،ص  2117،تـبن  و نوـبینسرا ) میابی ها دست آن ردمو در جامعی

که بدان شیوه رفتار کند ؛ چه  ردیگ یمبدین معنی که کارمند تصمیم  .تصادفی باشد  ها آنهدفمند باشند نه اینكه انجام  خود يخود به

فاکس ) قصدش آسیب رساندن باشد و چه اینكه با آن رفتار هدفمند  موجب آسیب رساند به دیگران شود حتی اگر آسیب غیرعمدي باشد 

 (.2007، .و اسپكتور

 : ازجمله، ت ـسا هـگرفت رتوـص يکار فیانحرا يهارفتار از ديیاز يها يبند طبقه 

  رانهمكا با ادبانه یب رفتار مثل، شود یم متمرکز عضاا در که فیانحرا :دي فر افنحرا -الف 

(. 771، ص2002کولبرت و همكاران ، )  ها تالش  دنرـک قهیمضا لـمث، شود یم یتاهد نمازسا در که فیانحرا:مانی زسا افنحرا -ب 

 :کند یمرا به چهار گروه تقسیم ا ـهرفتار ینا ،فیانحرا يرفتارها يبند طبقه نیتر معروف

 و کند یم نقض را لمحصو یا خدمت دـتولی در تـکمی و تـکیفی يهاارتاندـسا ناـکنرکا هـک دهد یم رخ مانیز:يتولید انحراف -2

ل از هاشمی ، به نق...،ص 2112هالینگر و کالرک ، )د شو يموجود لکنتر در کاهش و تولید يها نهیهز یشافزا باعث تواند یم

 ،2.15.) 

 در که کنند حمایت( ها کننده نیتأم  و راناـهمك ،انیمشتر) صخا ارانسهامد از نکنارکا که دهد یم رخ مانیز :انحراف سیاسی  -2

رفتار سیاسی  کلید رفتارهاي  انحرافی را که مستلزم درگیري در .   رندیگ یم  اررـق تیارـمض  ضرـمع در سایرین رتصو ینا

رابینسون وبینت )ی گیرد دربرمرا  شود یمي شخصی با سیاسی وارد ها انیزآن به افراد دیگر  موجب بهتماعی و تعارضات اج

 (..77، ص 2117،

                                                           
1
 -Deviant behavior 

2
 -colbert 

3
 -Fox & spector 
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،  2يریگ رشوه: از  اند عبارتیی از این رفتارها ها نمونه . ستا شرکت تأیید ونبد شرکت الموا فتالا یا کسب شامل: انحراف مالی  -.

کت براي رقیبان ، اختالس اموال شرکت ، آسیب رساندن عمدي به اموال  و دارایی سازمان بدون افشاي اطالعات محرمانه شر

 (..215، 2مارش) کند یمی توصیف خوب بهکسب  اجازه ، این مجموعه از رفتارها را 

 خطر به را تشرک رعتباا نداتو می هـک دوـش یـمگران  دی هـب بتـنس نهراکاوزتجا يرفتارها و خصومت شامل : شخصی تهاجم -2

 (. 12-.1،صص .200و همكاران ،. لیتزکی) باشد تهـشدا رـنظ ردوـم ادرـفا ايبر منفی يجد ي پیامدها و ازدبیند

 :عمدتاَ چهار معيار براي این امر وجود دارد: معيارهاي تشخيص رفتار انحرافی 
صوصیات متوسط است که انحراف از آن ي تشخیص رفتار نابهنجار ، روش توزیع فراوانی خها مالک ازجمله: مالک آماري -2

و رفتار آنان رفتار   شوند یم، کسانی که بیرون از حد وسط قرار دارند ، افراد نابهنجار تلقی  دهد یمي بودن را نشان رعادیغ،

 ( .2002، 2ک. د ، لی.پ.دانلوپ ) شود یمو انحرافی تلقی  رفرمالیغ

 2.12فوالدي،)ید در قالب الگوهاي فرهنگی و اجتماعی زندگی کند انسان موجودي اجتماعی است که با:مالک اجتماعی  -2

 (.2.5،ص
،ص  2.52، 7رابرتسون یان) کند یمناراحتی است که فرد احساس  و شدت، میزان  رفتار نابهنجارتشخیص  ازجمله:مالک فردي  -.

250.) 
ی ،تطبیق و سازگاري و یا عدم تطبیق و معیار دیگر تشخیص رفتارهاي انحرافی  از غیر انحرافی در جامعه دین: مالک دینی  -2

ي دینی سازگار باشد ، عملی صحیح و غیر ها آموزهو  ها باارزشاگر عمل و رفتاري . و هنجارهاي دینی است  ها آموزهناسازگاري با 

 ( .1.،ص2.10طالبان ،) شود یممنحرف و اگر ناسازگار باشد ، رفتاري انحرافی تلقی 

   يرکا افنحرا با مرتبط ملاعو 
 ديل فرـعام دو هـب نجایا در. ستا گرفته رتصو فیانحرا يرفتارها وزبر در ديفر ملاعو نقش ينهیدرزم ییها یبررس: دي فر ملاعو نقش

   :شود یم رهشاا مهم
ها  آن در فیانحرا يرفتارها لاــحتما و تندــهس رتكاــسدر و ارــگ تـموفقی ،شناس فهیوظ ،باالباوجدان  ادفرا مثالً : شخصیت -الف 

 (.02.،ص2002کولبرت و همكاران،)ارددــن دوــجو

 ريکا یطاشر ردمو درها  آن وتقضا و رتصو ن وکنارکا شغلی شناخت با ريکا افنحرا که داده ننشا تتحقیقا : يکار طیشرا از ادراک  -ب 

گالپرین و ) شود یمرگیري در انحرافات شخصی یا د ها و تالش دنکر یغدر باعث ريکا یطاشر از منفی ادراک همچنین. باشد یم طتباار در

 (.22.-22.،صص.200،.بورک

 تأثیر وهگر ادفرا سایر بر يا مالحظه طور قابل به وهگر یک ادفرا در فیانحرا ريفتار يلگوهاا که دهد یم ننشا تتحقیقا :هیوگر عامل نقش

زعوامل اثر گذار در بروز رفتارهاي انحرافی در یک گروه ا غلیـش ایفـظو تنـشدا دـم پیونـه هـب وبستگیوا اد،فرا سابقه.اردمیگذ

 (.21،ص2007و همكاران ،5اپلباوم )هستند
لی بلنس ) گذارند یم ثرا (ربخشـثا دـتعه) مانیزاـس و( یـفیزیك و یـحرو المتـس ) ديفر يپیامدها بر وهگر در هکنند تهاجم ادرـفا

 (.221، ص1،2002وکیلواي
 ثرا یسازمان بر فرهنگ ژهیو به ،ها آن. هستند نمازسا يعضاا يهارفتار بر رگذاریتأث ملاعو از یكی انرهبر:  يهبرر عامل نقش -الف 

 ریفینـگوتـفلی ون) .دهند یم ئهارا نمازسا از يریتصو و دهرـک تعریف را هارهنجا وها  ارزش که هستندها  آن ایرز ؛گذارند یم

                                                           
1
 -Bribery 

2
 -Marsh 

3
 -Litzky 

4
 - Dunlop ,p.d &Lee . k 

5
 -Robertson ian 

6
 -Galperin & burke 

7-
Appelbaum  

8-
Leblance,kelloway 



   51 -93، ص 5931 زمستان،  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 
 

 

 مهمی نقش نیز نماز مدیریت و شنگیزت، ااـتباطار دیریتـم و هادتضا ات،تغییر اداره در هبرر رتمها همچنین(. 502-507،صص.2،200

 .(2،2000اسمیت)دارد فیانحرا يهارفتار اداره در

 تحت مانیزسا  لـماعو نیتر مهم نوـچ. دارد هدـعه رـب فیانحرا يرفتارها وزبر در مهمی نقش نمازسا: مدیر و مانیزسا عامل نقش -ب 

 ،نددار ثرا فیانحرا رفتار برعوامل که  ینا از برخی به نجایا در.تـنسدا زـنی دیریتیـم ملاعو را مانیزسا ملاعو توان یم ،هستند مدیر لکنتر

 : شود یم رهشاا
 . (10.،ص.200و همكاران، .اولسون) سمیرغیر و سمیر يهالکنتر*

 (.20.ص،.211و همكاران، 2اسگود) هـنیافت راختاـسدرم قابل  افتهیساختار يها تیفعال*

 داشپا/ تخدما انجبر رساختا*

  بدبینانه و منفی يها نگرش*   

  شغلی دعملكر ردمو در مبهاا* 

 (..1-.1،صص.200وهمكاران ،یـلیتزک)النه دناعا نیناقو* 

 (..1-15همان منبع،صص) نمازسا در دعتماا*

 (.502،ص.200ون فلیت و گریفتن،)ی سازمان فرهنگ*

بندي کشورهاي جهان بر اساس شاخص ادراک  در جدیدترین رده 7یالملل نیسازمان شفافیت ب: یالملل نيسازمان شفافيت ب 2112گزارش

شاخص ادراک فساد میزان فساد اداري و اقتصادي  .را از این نظر به دست آورده است 2.2کشور رتبه  2.5ادراک فساد اعالم کرد ایران بین 

 (.2027ی ،لمللا نیسازمان شفافیت بسایت ) دهد  در کشورها را نشان می

  ريکا افنحرا کاهش ايبر انمدیر يها ياستراتژ
 :  دارد ارقر انمدیر  روي پیش مهم يتژاسترا سه ريکا افنحرا کاهش ايبر

 ادفرا و هاستاردستاندا و حمایت داش،پا ،ها تیمسؤول ر،اختاـس لـمث مانیزاـس داـبعا رندهیدربرگ یجوسازمان :خالقیا جو یک دیجاا  - الف

.  اردذـبگ ریتأث خالقیا راـفتر هـبها  آن يها شیبر گرا تواند یم مانیزسا فضاي از نکنارکاادراک  . دهند یم ناـنش نشـکوا داـبعا ینا به

 .(.7،ص2002،.پترسون)

 :ازاند  عبارت ندارمیگذ ثرا نمازسا یک در خالقیا رفتار بر که ملیاعو

  ؛شوند یم فیانحرا يهارفتار گیردرتر  مک و نددار خالقیا رفتار دانمر از بیشتر نناز :جنس ـ 

  ؛دهند یم ننشا دخو از خالقیا يهارفتار يبیشتراحتمال  تر به باسابقه ادفرا: سابقه ـ 

  ؛دهند یم ننشا دخو از خالقیاغیر رفتار يتر احتمال کم به کرده لیتحص ادفرا: تتحصیال ـ 

 وندش یم یراخالقیغ يهارفتار گیردرتر  تر کم مسن ادفرا: سن ـ 
 ،هااردادقر ینا. دشو حاصل تباطیار نیروا يقراردادهاد اـیجا طریق از تواند یم هـنامعتمد طـبروا: بر اعتماد  مبتنی بطروا ساختن -ب 

 بر مبتنی و باشد یم فطر دو بین شخصی و مانیز اتتعهد شامل و کنند یم دیجاا نفرمایانشارکا اـب ناـکنرکا هـک تندـهس ضمنی تفقااتو

 فیانحرا يهارفتار درها  آن يگیردر لحتماا از و افتهی شیافزا نمازاـس هـب ناـکنرکا دـتعه انمیز ،باشد تر شیب دعتماا هرچه. ستا دعتماا

 .  شد هداخو کاسته

 و داده داشپارا  مناسب يهارفتار که باشد يا گونه به باید  تدماـخ انرـجب و باطیـنضا تمـسیس:  تتنبیها وها  پاداش ،نیناقو  -ج 

 ،دهند یم ننشا کنشوا فیانحرا يهارفتاربه  ورود با یعدالت یب به نسبت غلبا نکنارکاازآنجاکه  ،عالوه به. نماید تنبیه را نامناسب يهارفتار

،صص .200لیتزکی و همكاران،)باشد  منصفانه باید نیزها  آن تعیین يها روش بلكه ،باشد النهدعا باید تتنبیها وها  پاداش صختصااتنها  نه

11-11.) 

                                                           
1
 -Van fleet & griffin 

2
 - Smith 

3
 -Olson 

4
 -Osgood 

5
 - Transparency international 

6
-Peterson 
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 را ـ نمازسا يزا يانرژ رمحو و صلیا کلید ـ مانیزساد اـعتما ،ها آن يساز مناسب و لـماعو ینار ـب اريذـثرگا طریق از توان یم یطورکل به

 .است  شده دادهنمایش 2ي کاري انحرافی را کاهش داد ، که این رابطه در مدلاـهرفتار وزرـباحتمال و  داده یشازـفا

 
 (.1811به نقل از سلمانی و رادمند،) افینحرا ريکا يهارفتار وزبر با مدیریتی و مانیزسا صلیا ملاعو بين بطهرا:  1ار نمود

 مناسب باکار است که در سازمان خود شغل از فرد خاطر رضایت و رضایت احساس نوعی شغلی، رضایت :تعریف رضایت شغلی 
 ارتباط جوسازمانی و موفق هاي شغلی، تجربه پیشرفت استعدادها، شكوفایی منطقی، یازهاين تأمین شغل، در موفقیت میزان بااستعدادها،

دیویس . )کند یمیی است که کار فراهم ها پاداشانسان یا  نوخاستهی توقعات داستان همخشنودي شغلی نشانی از  (..2.1میرکمالی، )دارد 

 (.250-2.1،صص 2.55، 2ونیواستروم

 :ان به سه دلیل باید به رضایت شغلی افراد و اعضاي سازمان اهمیت دهند مدیر: اهميت رضایت شغلی 
 . دهند یمو بیشتر استعفا  کنند یممدارک زیادي در دست است که افراد ناراضی سازمان را ترک  -2
 .کنند یماست که کارکنان  راضی ، از سالمت بهتري برخوردارند و بیشتر عمر  شده ثابت -2
آن در زندگی خصوصی فرد وخارج از سازمان  اثراتسازمان فراتر رفته  از مرزي است که ا دهیپد از کاررضایت شغلی  -.

 (.01. -20.،صص2،2.55رابینز) شود یممشاهده 
 : کنند یمي رضایت شغلی نقش مهمی ایفا  درصحنهعوامل زیر : عوامل موثر بررضایت شغلی  

 :عوامل شخصی 

 ها یژگیوافراد را با این  که یهنگام. ي پرسروصداوپرخاشگرند ا عده که یدرحالکارند ،  برخی از افراد آرام وسازش :شخصيت فردي ( الف

 (.72-0.،صص.2.5رابینز،)  میینما یمي شخصیتی معرفی ها یژگیورا با توجه به  ها آن درواقع میکن یممعرفی 
و هر چه سطح تحصیالت فرد بیشتر باشد ،  ي منفی وجود دارد رابطهبین سطح تحصیالت فرد و خشنودي شغلی او  :سطح تحصيالت ( ب

 (.2..،ص2.50،.کورمن. )باالتر خواهد بود  نگرد یمي شغلی به آن ها پاداشسطح گروهی که وي براي راهنمایی و چگونگی ارزشیابی 
با دیگر افراد در و دوست دارند تا  مندند عالقهانسان حیوانی اجتماعی است بسیاري مردم به معاشرت  ازآنجاکه :تعامل اجتماعی (پ

اسكاکتر دریافت که در بسیاري از موارد مردم طالب پیوستگی هستند زیرا . باشند  موردقبولشرایطی باشند که احساس تعلق کنند و 

 (.52-.5،ص.2،2.5هرسی وبالنچارد)عقایدشان تأیید شود  خواهند یم
استثناهایی هست  ها نیدر ا نكهیباا،  تا از کارشان خشنودتر باشند بندای یم،گرایش به آن  شوند یمکارمندان سالمندتر  که یدرحال : سن( ت

 ( .255،ص2.55دیویس ونیواستروم، ) ابدی یمولی گرایش کلی این است که با باال رفتن سن خشنودي شغلی افزایش 
 :عوامل شغلی   

از  دیآ یمیی که در آنجا پیش ها فرصتبا توجه به که بتوانند  دهند یمیی را ترجیح ها پستافراد مشاغل  :کارهاي هماورد طلب  -الف 

را این ویژگی شغلی . خود را آزادانه به نمایش بگذارند  زیآم تیموفقدستاوردهاي  تیدرنهاي خود استفاده کنند و ها مهارتو  ها ییتوانا

 بخش تیرضاو  نیآفر يشادریط نداشته باشد هماورد طلبی حالت افراط یا تف کار ازنظرو در موردي که .  نامند یمي ا شهیاندطلبی  هماورد

 .گردد یم

                                                           
1
 -Davis & Nyvastrvm 

2
 -Robbins 

3 
-Corman 

4
 -Hersey & Blanchard 

کاهش احتمال بروز  
 رفتارهای انحرافی

 افزایش اعتماد در سازمان

 فرهنگ مناسب

ساختار صحیح جبران  
 خدمات

 قوانین عادالنه
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 -پ   (.211،ص2.55رابینز ،. )که خالی از خطر و بدون ناراحتی باشد  دهند یمکارکنان محیطی را ترجیح : شرایط مناسب کاري   -ب

ابهام در نقش .فی نداشته باشدکه شخص از شغل وکاري که به عهده گرفته است اطالع کا دیآ یمابهام نقش زمانی به وجود : ابهام نقش

ابزاري وسرایداریان، .)فشار روانی ایجاد کند  تواند یمو  باشد یمناشی از عدم آگاهی و نیز عدم وجود اطالعات الزم در مورد شغل 

 (.222،ص.2.5

عضاي سازمان انجام ی مشارکت انهیدرزمیی است که ها تیفعالو  ها روشمقصود از مشارکت کارکنان انواع : مشارکت کارکنان  -ت 

و نوعی فرایند مشارکتی است که هدف آن تشویق و ترغیب کارکنان و اعضاي سازمان به دادن تعهد و مشارکت هر چه بیشتر در امر  شود یم

 (.12.-17.،صص2.55رابینز،. )موفقیت سازمان است 

 . هر چه سطح شغل باالتر باشد ، خشنودي شغل باالتر است : سطح شغل   -ث

 .هر چه تنوع  شغل بیشتر باشد ، خشنودي افراد درگیر بیشتر است : محتواي شغل  -ج 

 باشد یماز تشخَص اجتماعی برخوردار  خود يخود بهي مثبت دارد و  رابطهي ترفیع با خشنودي شغلی ها فرصت: ي ترفيع ها فرصت -چ 

 (.22.-21.،صص2.50کورمن،)
 :عوامل انسانی 

وست دارند که سیستم پرداخت و سیاست ارتقاء ، عادالنه ، بدون ابهام و مطابق با انتظاراتشان باشد افراد د :حقوق ومزایا   -الف 

 (.215،ص2.55رابینز،)

بنابراین افراد و سازمان ها . هستنیاز آگاهانه به امنیت کامال آشكار است و در میان بیشتر مردم چیزي بسیار عادي : امنيت شغلی  -ب 

 (.52،ص .2.5هرسی وبالنچارد،)خاطري فراهم کنند تا از مصائب برکنار باشند میل دارند که اعتماد 

آن  با اهداف،ساختار یک سازمان باید باشند یماعم از بزرگ وکوچک ، ساده یا پیچیده داراي ساختار  ها سازمان: ساختار سازمانی  -پ 

 (.202،ص .2.5ابزاري وسرایداریان،)ت براي همیشه استفاده کنند ساختار ثاب کیاز  توانند ینممعموال  ها سازمان. سازمان متناسب باشد

،  ها شیگرامبانی  عنوان به توان یم ها آني مختلف زندگی کاري و شخصی افراد اثرات زیادي دارند و از ها جنبهدر  ها ارزش: ها ارزش -ت 

 (.2.5همان منبع ،ص ) ادکردانگیزش و رفتار افراد ی

 میتوان ینمما .  پردازند یمآن محیط انسانی است که در آن کارکنان یک سازمان به کار خود (( اي سازمانیفض)): فضاي سازمانی  -ث 

و بر هر چیزي  ردیگ یفرام را زیچ همهفضاي سازمانی را ببینیم یا لمس کنیم ، ولی فضایی وجود دارد مانند هواي درون اتاق ، فضاي سازمان 

دیویس ) اثر بگذاردبر انگیزش ، کارکرد و خشنودي شغلی  تواند یمفضاي سازمانی . ذاردگ یماثر  دهد یمکه در سازمان روي 

 (.2.-1.،صص2.55ونیواستروم،

به دارند تا با آنان  دوست مردم، زیرا ((  مالحظه یب))ي  تا رهبر انجامد یمبه خشنودي بیشتر (( مالحظه کار ))رهبري : سبک رهبري -ج 

 ( .21.،ص 2.50ورمن،ک)بامالحظه رفتار شود  گونه

روحیه رابطه . هستعاطفی وروانی شخص نسبت  به شغلش  العمل عكسي روحیه( کیمبل وایلز)به عقیده  :رضایت شغلی و روحيه 

روحیه در حالت مختلف متفاوت است و این تفاوت بستگی به . فرد در جهت ارضاء نیازهاي مادي و معنوي او دارد  يمند تیرضامستقیمی با 

 (..5-51،صص 2.51میرکمالی،)هستند دارد  مؤثرشرایط روانی ، جسمی ، محیط و افرادي که در زندگی و فكر فرد یا گروه 
کارکنان بیانجامد ولی  نیدر بند که رضایت باال از کار همواره به کارکرد باالیی گروهی از مدیران شاید گمان بر: رضایت شغلی وعملکرد

، میانه یا حتی پایین باشند و کار را به همان ترازي که از آن  ترازباالبا  دکنندگانیتول توانند یمکارکنان خشنود . این گمان درست نیست 

خشنودي به کارکرد ))از آن است که در سخن ساده  تر دهیچیپنودي با کارکرد پیوند میان خش. ، پی بگیرند  آوردند یم به دستخشنودي 

 .، بگنجد (( انجامد یم

ترک سازمان توسط کارگر : از  اند عبارتهاي مختلف است که  صورت بهی کارکنان تینارضاي ابراز  وهیش  :نشانه هاي نارضایتی کارکنان 

، پرخاشگري (.0.، ص2.55رابینز، )،اقدام منفی   دیآ یبرمبهبود شرایط  درصددی فعال و با اقدامات صورت بهیا کارمند ، معترض 

  و دزدي؛ ها بتیغ، جابجایی ، (2..، ص2.50کورمن،)
 و پاداش نامناسب ساختار و در قوانین یعدالت یب فرهنگی، ضعف تحقیقی، در( 2.11)محبوبه رادمند  سلمانی و داود: تحقيق  پيشينه 

در پژوهشی ( 2.12)میبدي مرتضوي و رجبی پور. شد انحرافی اعالم رفتارهاي سمت به گرایش در مهم عوامل وانعن به خدمات جبران

رابطه  رضایت شغلی و رفتار انحرافی  رابطه منفی  ازآنجاکهو  هستعامل ترک شغل در بین پرستاران کاهش رضایت شغلی  نیتر یاصل

 ري،ساختا تالدمعا لمد نتایجبر اساس ( 2.12)و همكارانامی ـنع. غلی کاهش کی یابد وجود دارد ، رفتار انحرافی با افزایش رضایت ش
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 مدنی يهارفتار یشافزا باعث شغلی شزـنگیا قـطری از ستقیمـغیرم هم و مستقیمصورت  به هم وهگر - دفر و نمازسا -  دتطابق فر

ن استرس شغلی و خودکار آمدي و رضایت شغلی را در پرستاران رابطه بی( .211) 2برایان. شوند یم تولید ضد يهارفتار کاهش و مانیزسا

بود، احساس خودکارآمدي کمتري  شتریبو نتیجه گرفت که در مواردي که استرس کاري پرستاران   قراردادی موردبررسشهر نیویورک 

و  ها سازمانو میزان خسارت وارده به  در تحقیقی پیرامون رفتار کارکنان( 2002) 2واردي. و رضایت کمتري از شغلشان داشتند  کردند یم

از کارفرما یا  بار ککارکنان حداقل ی% 57 آمده دست بهطبق  آمار . میلیون دالر تخمین زده است  262را در پی سوء رفتار کارکنان   ها شرکت

اعالم ( 2117)رابینسون و بینت . شوند یمتوبیخ  ها آندرصد از  70الی  0.و این در حالی است که تنها  کنند یمدزدي  موردنظرسازمان 

است که رفتارهاي اخالقی ، رفتارهاي مبتنی بر قاعده صحیح یا  در آنتمایز حقیقی بین رفتار اخالقی با رفتارهاي  انحرافی  درواقع اند نموده

ی بر رفتارهاي که تخطی از غلط و بر مبناي قواعدي نظیر عدالت ،قانون یا دیگر رهنمودهاي ارزشی و اخالقی هستند ولی رفتار انحراف

 .  باشند یمهنجارهاي سازمان هستند متمرکز 

 کاهش رفتارهاي انحرافی کارکنان بانک کشاورزي  خواهد شد ؟ باعثآیا رضایت از شغل  (:ویژه)هاي اصلی سوال

 .وجود دارد  معناداربین رضایت شغلی با رفتارهاي انحرافی کار رابطه منفی  :  هيفرض

 روش تحقيق -2

 ي و نمونهريگ نمونهمعه آماري ، نوع جا

 ي،ریگ روش نمونه.  باشد یمنفر  2.1که تعداد کارکنان آن  باشد یمتهران 2جامعه آماري ما کارکنان شاغل در بانک کشاورزي منطقه

 .آمده است دست به نفر 202 حجم نمونه که بر اساس فرمول کوکران است، تصادفی ساده بوده يریگ نمونه

 پژوهشابزار  -2-1

بعد نظام  .بوده و هدف آن بررسی ابعاد رضایت شغلی در  سؤال 21این پرسشنامه داراي :  سوتا نهيمپرسشنامه رضایت شغلی  -ب 

، سبک رهبري (22،22سواالت)، جوّ سازمانی (1،1،20سواالت)هاي پیشرفت ، فرصت(5،.،2،7سواالت)، نوع شغل (.،2،2سواالت )پرداخت 

  .باشد یم(  25،21،21سواالت)، شرایط فیزیكی (.22،27،2،.2سواالت)
 . باشدمی( ؛7موافق ، کامالً؛ 2؛موافق ،.؛ نظري ندارم2؛ مخالف،2مخالف ، کامالً)این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیكرت 

ضر که به روش و پایایی این پرسشنامه در پژوهش حا. است آمده دست به/. .1 موردنظرپایایی پرسشنامه ( 2.10)در پژوهش محمدي  

 .باشد یم 151/0است ،  شده محاسبهآلفاي کرونباخ 

که ( 2000)ی بینت و رابینسون سؤال 27براي سنجش رفتارهاي انحرافی سازمانی از پرسشنامه : پرسشنامه رفتارهاي انحرافی کار  -ج 

این پرسشنامه . است شده ترجمه(  2.11)یري است ، این پرسشنامه توسط شیرین ن شده استفادهاست   شده یمعرفتوسط مولكی و همكاران 

ي شده گذار نمره( کم ، نسبتا کم ، نسبتا زیاد ، زیاد ، خیلی زیاد ) است  و داراي پنج گزینه  شده یطراحي لیكرت ا درجه پنجبر اساس طیف 

این .  شود یمبران خدمات شامل ی ، و ساختار جسازمان فرهنگی در قوانین ، ضعف در عدالت یباین پرسشنامه داراي سه مقیاس . است

است که هر شخصی که نمره باالتري را کسب نماید ، نشانه این است که  شخص رفتار بهتري دارد  یا به  شده یطراحي ا گونه بهپرسشنامه 

ب آلفاي کرونباخ پایایی پرسشنامه ضری( 2.10)در پژوهش خادمی . تعبیر دیگر نشانه این است که فرد داراي رفتار انحرافی کمتري است 

 07/0.ی ، نامناسب بودن ساختار جبران خدمات به ترتیب سازمان فرهنگی در قوانین ، ضعف در عدالت یبصفت  .براي هر یک از 

و پایایی این پرسشنامه در  . باشد یم قبول قابلپایایی  دهنده نشانآمده که  دست به 121/0و در کل رفتار انحرافی سازمانی   51/0.،0/.52،

 .باشد یم 111/0است ، شده محاسبهپژوهش حاضر که به روش آلفاي کرونباخ 

 ها پرسشنامهاز  ازیموردني ها دادهی، موردبررسي پرسشنامه از جامعه آماري آور جمعدر این پژوهش پس از :  ها داده ليوتحل هیتجز

از ابزارهاي مختلف آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از (  ها دادهساماندهی، تلخیص و توصیف ) ها داده لیوتحل هیتجزبراي .  گردآوري شد

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند spss22نرم افزار 

 یافته هاي تحقيق -8

 تحصیالت و جنسیت همچون هایی ویژگی مورد نحوه پراکندگی در اطالعاتی وتحلیل، تجزیه این از حاصل نتایج: هاي توصيفی  تحليل

 .دهد می ارائه 2ها را در جدول  افراد و سن آن فعالیت سابقه دهنده، پاسخ

                                                           
1
 bryan 

2
 vardi 
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 مقادیر چنانچه شود می گفته کلی در حالت. است شده ارائه 2 جدول در توصیفی هاي شاخص تحلیل از حاصل نتایج: هاي توصيفی صشاخ

 شود، می که مشاهده گونه همان. است نرمال توزیع، این که کرد ادعا توان می گیرد، قرار+ 2 تا -2 بازه در توزیع یک و کشیدگی چولگی

 .هستند توزیع نرمال داراي تحقیق هاي داده گفت توان می لذا است مذکور دهقاع شامل 2جدول مقادیر

 
 

 ادراکی تعیین وضعیت امر این از هدف درواقع. شود می پرداخته تحقیق متغیرهاي وضعیت تحلیل و رسیبر به 8جدول: آزمون ميانگين 

t آزمون از منظور این براي. باشد می متغیرها از تحقیق جامعه  از متغیررضایت شغلی جامعه ادراکی وضعیت و .است شده استفاده نمونه تک 

 باشد، مثبت دو هر حدود این چنانچه گفت توان می پایین و باال حد مقادیر مورد در نینهمچ .و رفتارهاي انحرافی نامطلوب است  مطلوب

 که است معنی مقدار بدین دو این بودن منفی همچنین. است آزمون مقدار از بیشتر متغیر آن مورد در جامعه میانگین که است بدین معنی

 . دارد قرار پایینی سطح در جامعه موردبررسی در متغیر این و است آزمون مقدار از کمتر جامعه در موردنظر متغیر میانگین

 
 

 کاهش متغیر یا برافزایش تأثیري چه متغیر یک کاهش یا افزایش که دارد این از حاکی متغیر دو بین همبستگی: همبستگی اسپيرمن

 بیشتر معكوس همبستگی شدت کند میل -2 عدد به همبستگی چه هر به طوریكه است یرمتغ+ 2 تا 2 از همبستگی این مقدار. دارد دیگر

میزان  از حاکی نیز همبستگی این در معناداري سطح. یابد می افزایش مستقیم همبستگی شدت کند، میل+ 2 عدد سمت به چه هر و شده

 .است شده داده نشان اسپیرمن ستگیهمب ضریب محاسبه از حاصل نتایج 2جدول در.دارد همبستگی وجود به اطمینان
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 و منفی فرضیه این مسیر ضریب آمده، دست به نتایج به توجه با. پردازد می این فرضیه به بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رفتار انحرافی: فرضيه

 درمجموع و. شود می قبول شده مطرح ادعاي درنتیجه و شده رد صفر فرض لذا(. 2/.1 <000) است بحرانی  مقدار از تر بزرگ آن  t  آماره

   .دارد   معناداري و تأثیر منفی رضایت شغلی بر  رفتار انحرافی گفت توان یم
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 نتيجه گيري -4

پس از تعریف مفاهیم مرتبط با موضوع براي تبیین . بود که به رفتارهاي انحرافی با رضایت شغلی بپردازیم بر آندر این تحقیق تالش ما   

استناد نمودیم و سعی کردیم،  ها آنمرتبط با موضوع و به  ها آنرفتیم که، تعدادي از هاي مختلف  ي متعدد در حوزهها هینظرمسئله به سراغ 

متغیر مستقل تحقیق با متغیرهاي وابسته و میانجی   ریتأثچگونگی .  جا دهیم ها آنمفاهیم عمده را در  شده ارائهي ها مدلي از ریگ بهرهبا 

بر هر یک از  رگذاریتأثکل متغیرها و عوامل  طور به. یج تحقیقات گذشته بیان گردیدي نظري و نتاها بحث هرکدامشناسایی گردید و پیرامون 

یک فرضیه  دهنده نشانبا متغیر تابع  و میانجی قرار گرفتند که هر رابطه  دار جهتدر قالب یک مدل منسجم، در ارتباط  موردنظرمتغیرهاي 

کارکنان شاغل در بانک کشاورزي »و جامعه آماري بود، که جامعه آماري  براي آزمون کردن فرضیات نیاز به میدان مطالعه. هستتحقیق 

ی قرار موردبررسنفر  202ي ساده نمونه ریگ نمونهبا استفاده از  شده انجاممحاسبات  بر اساسانتخاب گردید و  « شهرداري تهران 2منطقه 

در ابعاد مختلف جهت سنجش  سؤال 21و  27تشكل از ي مها پرسشنامهي اساسی تحقیق ها هیفرضو  سوا التدر جهت پاسخ به . گرفت

ي اطالعات گردید آور جمعتوسط خود محقق  ها پرسشنامهتهیه شد که در قالب سه پرسشنامه استاندارد نهایی تدوین گردید و همه  رهایمتغ

آن جدول فراوانی ، همبستگی بین  صورت گرفت و بر اساس ها آنروي   spss افزار نرمو عملیات تحلیل آماري مناسب با استفاده از دو 

سنجش دقت و صحت ابزار  منظور به.  قرار  گرفت لیوتحل هیتجزي مستقل، وابسته و میانجی ، تحلیل مدل نظري تحقیق مورد رهایمتغ

ار سنجش در استفاده شد، که ابز Validityو اعتبار  Reliabityاز سنجش پایایی ( ها آني سنجش و ابعاد ها اسیمقشامل )ي ریگ اندازه

شد،  کاررفته بهي تحقیق ها هیفرض، آماري متناسبی با ازیموردني اطالعات آور جمعپس از . حد مناسبی داراي قابلیت اعتماد و اعتبار بودند

 .بودند ... و  t-testتحلیل رگرسیون، آزمون  ها آن نیتر مهمکه 

 و مقایسه با دیگر پژوهش  ها هيفرض
رضایت شغلی بر   گفت توان می آمده، دست به نتایج به توجه با. پردازد می ی تأثیر رضایت شغلی بر رفتار انحرافیاین فرضیه به بررس: فرضيه 

   .دارد   معناداري و تأثیر منفی رفتار انحرافی

 رجبی پور یرضامرتضوي و عل ، سعید( 2022)، کریف و آنیتی ( 2117)نتایج این فرضیه با مطالعات پوال تی توس ، بینت و رابینسون * 
 فرهنگی، ضعف ، ها قیتحق يها افتهی بر اساس. ي دارد ا مالحظه قابلهمخوانی (  2.11)محبوبه رادمند  سلمانی و و داود( 2.12)میبدي

و  .  شد  انحرافی اعالم رفتارهاي سمت به گرایش در مهم عوامل عنوان به خدمات جبران و پاداش نامناسب ساختار و در قوانین یعدالت یب

 .   دارد  ها سازمانرضایت شغلی نقش به سزایی در کاهش رفتارهاي انحرافی کارکنان در 

 موانع و تنگناهاي اجتماعی تحقيق
وازالقا اطالعات نادرست به جامعه برحذرمی  سازد یم تر آماده ها افتهیاز  در دفاعی موضوعی ویژه ، پژوهشگر را در بررس ها تیمحدودتشخیص 

 (.77،ص 2.10یف نراقی ،نادري وس)دارد 

 .پاسخگویی آنان تاثیردارد بر نحوهروحی افراد درزمان پاسخگویی به سواالت ، در حاالتتفاوت  -2
 ي اطالعات به پرسشنامه آور ابزار جمع محدود کردن -2
 هزینه و تلف شدن وقت زیاد  صرف بهدور بودن شعبات از هم و نیاز  -.
 ز شهر تهران بزرگمحدود کردن مطالعه و بررسی به یک منطقه ا  -2
 شعبتحقیق و احتیاط در تعمیم آن به سایر شهرها و  بودن يمورد -7

  ها شنهاديپراهکارها و 
براي تعدیل روابط و مناسبات اجتماعی ناعادالنه در جامعه و ارتقاء . تنها راهكار است« هاي موجود در جامعه ها و نابرابري عدالتی تعدیل بی»

 :ارد زیر توجه کنیمسطح آگاهی افراد، باید به مو
 . ها سازمانهاي موجود در  کوشش جهت تأمین روابط اجتماعی عادالنه از طریق از بین بردن نابرابري -2
 .به مدیریت علمی هیسو کي مدیریت متمرکز و یساختارهاتغییر برخی  -2
 مسائلنكردن هاي اقتصادي و لحاظ  متغیرها و شاخص بر اساسهاي توسعه اقتصادي فقط  پرهیز از تهیه برنامه -.

 . ها برنامهافراد سازمان در 

براي افراد زمینه را براي اعطاي  قائلشاني آگاهانه و آزادي عمل ریپذ تیمسئولتوانند با جلب اعتماد و  بانک می -2

، این است که توان هنجارشكنهاي معقول مساعد کنند و یک راهكار منطقی در جهت آثار سوء افراد  آزادي

 .پذیري در میان افراد گسترش داد یق روند جامعهگزینش صحیح را از طر
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تعلق و تعهد به سازمان و پیشرفت  جادیای کارکنان به سازمان ، بستگ دلهاي جهت ایجاد عالقه و  تهیه برنامه -7

 .سازمان را متعلق به خود دانستن و بلعكس

زا و تنگناها، رفتارهاي  انبحر مسائلي آموزشی براي کارکنان در جهت شناسایی و شرح دادن ها دورهبرگزاري  -.

 .ها براي کارکنان  انحرافی ، امكانات و فرصت
 . ختیداپر يیاامزو  قحقو انمیز دبهبو   -5
در  منددسو ربسیا یا صخا يها پروژه منجاا يبرا ای برتر نکنارکا ايبر تشویقی يها پرداخت  گرفتندر نظر  -1

 .نمازسا منافع جهت

. 
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