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چكيده
هدف اصلي اين پژوهش ارائه مدلي جهت شناسايي بروز رفتارهاي مخرب شامل انحراف در دارايي،
انحراف از توليد ،پرخاشگري و انحرافات سياسي از جانب پرسنل فروشگاههاي زنجيرهاي و تاثيراتي است که
اين انحرافات ميتوانند بر واکنش مشتريان از جمله رضايت ،اعتماد پذيري و وفاداري در خريد از آن فروشگاه
داشته باشند .ارزش اصلي اين پژوهش بدليل تاثير مهمي است که کارکنان فروشگاه ميتوانند به عنوان خط
مقدم فروش ،بر قصد خريد مجدد مشتريان از فروشگاه داشته باشند .در اين پژوهش براي جمع آوري دادهها ،از
روش کتابخانهاي شامل بررسي کتابها ،مقاالت ،پايان نامه ها و نيز از روش پيمايشي با توزيع پرسشنامه استفاده
شده است .جامعه آماري پژوهش ،مشتريان فروشگاه شهروند است .تحليل دادهها با استفاده از روش مدل سازي
معادالت ساختاري نتايجي را به دست داد که حاکي از معنيدار بودن تأثير متغيرهاي رفتارهاي مخرب سازماني
بر رضايت و اعتماد مشتري ،تأثير رضايت مشتري بر اعتماد مشتريان و همچنين تأثير رضايت و اعتماد مشتري
بر وفاداري مشتري بود.
کليد واژهها :اعتماد ،رضايت ،رفتارهاي مخرب ،فروشگاههاي زنجيره اي ،وفاداري
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مقدمه

رسوايي رسانهاي) .دوم اينکه رفتارهايي که داراي جنبه

بزرگترين و اصليترين سرمايه هر سازمان،

تاريک هستند با قصد و نيت انجام ميشوند ،بنابراين

بخصوص يك سازمان دانش محور ،سرمايه انساني آن

تصميمات نادرست مدير يا کارمندي که سهوا ارباب

است كه ساير سرمايه گذاريهاي سازمان را تحت

رجوعي را ميآزارد در حيطه جنبه تاريک نيست.

الشعاع قرار ميدهد .يكي از معضالت سازمانهاي

اگرچه مواردي که مطرح شد هزينههايي به سازمان

امروزي وجود رفتارهايي همچون كم كاري،

تحميل ميکند ،اما از روي قصد و عمد نيست ،بلکه

پرخاشگري ،قلدري ،لجبازي ،ارعاب ،وكينه توزي

قرباني اشتباهات ساده انساني بودهاند و سازمانها بايد

است .اين رفتارها هم بر عملكرد سازمانها و هم بر

سيستمي داشته باشند که اين اشتباهات را کنترل کنند.

روابط بين شخصي و روحيه همكاري كاركنان تأثير

بنابراين ميتوان گفت وجه تمايز جنبه تاريک رفتار و

ميگذارند .بروز چنين رفتارهايي به عنوان رفتارهاي

اشتباهات انساني قصد و نيت است.
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ضدشهروندي ،بر خالف رفتارهاي شهروندي سازماني

هدف اصلي اين پژوهش نيز شناسايي مهمترين

كه موجب ارتقاء عملكرد سازمان ،اثربخشي سازمان،

رفتارهاي مخرب و تبيين تاثير آنها بر بخشي از

رضايت و وفاداري مشتري ،سرمايه اجتماعي و نظاير

عملکرد سازمان است که برخواسته از واکنش مشتريان

آن ميشوند ،ميتواند مانع کارکرد سازمان شود و به

ميباشد .اين بخش از عملکرد سازمان را مشتريان رقم

كاهش درآمد و يا خدشه دار شدن اعتبار آن منجر شود

ميزنند و کارکنان به عنوان خط مقدم ارتباط با

و تبعاتي را نيز براي جامعه در پي داشته باشد (قلي

مشتريان ،با انجام درست وظايف و مسئوليتهاي

پور و همکاران .)22 :1386 ،

خود ،نقش مهمي در آن ايفا ميکنند .در واقع سازمانها

رواج رفتارهاي مشکل آفرين در محيط کاري

همواره انتظار داشته اند که کارکنان و اعضا خود به

سازمان مسئله جديدي نيست .تيلور ()۱۹۰۳-۱۸۹۵

دنبال اجراي وظايف و مسئوليتهاي واگذار شده به

اولين کسي بود که مسئله تنبلي در کار و از زير کار در

آنها باشند و از رفتارهاي مضر براي سازمان که منجر به

رفتن را مد نظر قرار داد .در گذشته پژوهشها حول

زيان رساندن به کارکنان يا مشتريان (ارباب رجوع)

جنبههاي تاريک سازماني بسيار کم بوده و در اکثر

ميشود دوري گزينند .اين گونه رفتارها رفتارهاي

کتابهاي رفتار سازماني بيشتر واژگان داراي بار مثبت

نامطلوب بوده و نوعي انحراف از هنجارهاي سازمان

اند .اما امروزه اين مساله به دو دليل نياز به توجه جدي

به حساب ميآيد.

دارد -۱ :شيوع فزاينده اينگونه رفتارها و  -۲هزينه

متاسفانه در ادبيات گذشته پژوهشهاي زيادي در

چشمگيري که در اثر بروز اين رفتارها به سازمان

اين حوزه خاص انجام نشده است و اکثر پژوهشها

تحميل ميشود (وردي و ويتز .)25 :1392 ،در رابطه

ظرف چند سال اخير انجام شده است .از جمله

با جنبه تاريک رفتار سازماني دو نکته اساسي را بايد

پژوهشهاي با سابقه بيشتر در اين زمينه پژوهشي است

در نظر گرفت :اول اينکه جنبههاي تاريک رفتار

که در انجمن مديريت منابع انساني اياالت متحده

سازماني به صورت پيامدهاي منفي تجلي خواهد

( )1993انجام شد .در اين پژوهش اطالعات مهمي از

يافت ،پس آنها را به عنوان هزينه در نظر ميگيريم که

 479مدير منابع انساني در مورد شيوع رفتارهاي

اين هزينهها ممکن است هزينههاي واقعي و قابل

انحرافي در سازمانها و شرکتهاي متبوع به دست

اندازه گيري (سرقت اموال) يا هزينههاي غير مستقيم

آمد .نتايج نشان داد که حدود  74درصد از کارکنان

باشد (خدشه وارد شدن به شهرت سازمان از طريق

شرکتها سابقه درگيري لفظي 17 ،درصد سابقه
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درگيري فيزيکي 7/5 ،درصد سابقه زد و خورد شديد

پژوهشهاي بيشتر در اين زمينه را مشخص ميسازد.

و  6/5درصد مورد آزار و اذيت جنسي قرار گرفته اند

لذا اين پژوهش به دنبال تحقق بخشي از اين هدف از

(بيگرستف ،سيسرو پاکت .)110 :2015 ،1عالوه بر اين

طريق شناسايي مهمترين رفتارهاي مخرب و تبيين تاثير

پژوهش ،مطالعات چندي شايع بودن رفتارهاي منحرف

آنها بر مشتريان سازمان است که امروزه اهميت آنها بر

را در سازمان تاييد کرده اند .يکي از اين پژوهشها

ادامه حيات سازمان بيش از پيش مشخص شده است.

نشان ميدهد که حدود  75درصد از کارکنان حداقل

لذا سوال اصلي که اين پژوهش به دنبال پاسخ به آن

براي يک بار از سازمان خود سرقت کرده اند .مطالعه

است ،اين است که مهمترين رفتارهاي مخرب کارکنان

ديگري نشان ميدهد که  62درصد از کارکنان

کدامند و اينکه اين رفتارها چه تاثيري بر واکنش

رستورانهاي فست فود و حدود  42درصد از کارکنان

مشتريان ميتواند داشته باشد.

فروشگاههاي زنجيرهاي اقدام به سرقت از اموال يا
وجه نقد کارفرماي خود کرده اند .اين گونه رفتارهاي

مباني نظري و پيشينه پژوهش

انحرافي براي سازمان بسيار مضر بوده و هزينههاي

رفتارهاي انحرافي سازماني

رفتارهايي همچون :سرقت ،تخريب اموال سازمان ،از

رفتاري اختياري تعريف ميکنند که هنجارهاي مهم

زير کار شانه خالي کردن و غيبت ممکن است براي

سازماني را نقض ميکند و با انجام اين رفتار خوب

سازمان بسيار باال باشد .برآوردها نشان ميدهد که

بودن يک سازمان يا اعضاي آن و يا هر دو را تهديد

هزينههاي مربوط به سرقت کارکنان از کارفرماهاي

ميکند .آنها بين انحراف کارمند و رفتار غير اخالقي او

خود به تنهايي بيش از  200ميليارد دالر در سال است

تمايز قايل شدهاند .از نگاه آنها انحراف بر رفتارهايي

(بيگرستف ،سيسرو پاکت .)112 :2015 ،عالوه بر

متمرکز است که هنجارهاي سازمان را نقض ميکنند

هزينههاي مستقيم هزينههاي غير مستقيمي نيز از اين

در حالي که رفتارهاي غير اخالقي قوانين و ارزشهاي

گونه رفتارها متوجه سازمان ميشود .هزينه هايي مثل

اجتماعي را نقض ميکنند .رابينسون و بنت (:1995

پايين آمدن بهرهوري ،از دست دادن شهرت سازمان و

 )562يک گونه شناسي دو بعدي از رفتارهاي منفي در

همچنين از دست دادن مشتريان.

محل کار را ارايه کرده اند :خفيف در برابر شديد و

اگر چه مطالعات انجام شده مربوط به کشورهاي

فردي در برابر سازماني .بنابراين انحراف در محل کار

غربي است اما اين موضوع به عنوان تهديدي براي

در يکي از چهار طبقه در شکل  1قرار ميگيرد .در

سازمانهاي ايراني نيز مطرح است .به همين خاطر

جدول  1تقسيم بندي ديگري ،براي اين گونه رفتارها

شيوع اين گونه رفتارها و هزينههاي ناشي از آن اهميت

معرفي شده است (سيگرت.)102 :2014 ،2

مطالعه دقيق و نظام مند اين پديده را و لزوم انجام
جدول  :1تعاريف مختلف از رفتار انحرافي در سازمان
رديف

1

عنوان

تعريف

رفتاري اختياري كه
هنجارهاي مهم سازمان را
رفتار
 3نقض ميكند و از اين
ناهنجاركارمند
طريق "خوب بودن"
سازمان ،اعضاي آن و يا
هردو را تهديد ميكند.

طبقه بندي/مثال
ناهنجاري كم اهميت بين فردي ،مثل شايعه سازي و عيب جويي در
مورد همكاران؛
ناهنجاري كم اهميت سازماني ،مثل اتالف منابع و كندكاري عمدي؛
ناهنجاري جدي بين فردي ،مثل بددهني و به خطر انداختن همكاران؛
ناهنجاري جدي سازماني ،مثل تخريب لوازم يا دزدي از سازمان.

منبع اصلي

کانگ
()32 :2021
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سرسام آوري را بر آن تحميل ميکند .هزينه ي

کانگ ( )29 :2021انحراف کارمند را به عنوان
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رديف

تعريف

عنوان

رفتارهاي منفي كه آسيب
زننده هستند يا از توان
بالقوهاي براي آسيب وارد
كردن به افراد و يا
داراييهاي يك سازمان
برخوردارند.

طبقه بندي/مثال
رفتار در داخل سازمان و آسيب به افراد ،مثل دزدي و خشونت بين
فردي؛
رفتار در داخل سازمان و آسيب به سازمان ،مثل ايجاد حريق و
خرابكاري؛
رفتار در خارج سازمان و آسيب به افراد ،مثل اخاذي و رشوه خواري؛
رفتار در خارج سازمان و آسيب به سازمان ،مثل جاسوسي.
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2

رفتار
ضداجتماعي

3

بدرفتاري
سازماني

4

 6رفتاري كه به قصد آسيب
رفتار ناكارآمد زدن به سازمان يا ساير
اعضاي آن انجام ميشود.

5

رفتار
غيرکارکردي

رفتارهاي برانگيخته توسط
يك كارمند يا گروهي از
كارمندان كه براي افراد
سازمان ،گروههاي فعال در
آن ،يا خود سازمان،
پيامدهايي منفي به همراه
دارند.

6

ابراز خصومت و دشمني ،مثل شكلك درآوردن و تهاجم زباني كه در
پرخاشگري در رفتارهاي خشونت آميز كه بلندمدت ضايعه عاطفي ايجاد ميكند؛
8
جو رواني حاكم بر سازمان اشكال تراشي و خرابكاري ،مثل مانع شدن از ابراز توانايي فرد
سازمان
يا دستكاري در توانايي سازمان؛
را تهديد ميكنند.
پرخاشگري آشكار ،مثل خشونت در محل كار.

4

هر اقدام عمدي كه توسط
مثل نقض مقررات ،رفتار به قصد منافع فردي(دروغ گويي) ،رفتار به
اعضاي سازمان ،هنجارهاي
قصد منتفع كردن سازمان ،رفتار به قصد از بين بردن تعارض بين
محوري يا هنجارهاي
هنجارهاي سازمان و مثل غلو كردن درباره كاركرد سازمان در جامعه
اجتماعي را نقض كند.

5

7

رفتار آسيب زننده به افراد ،مثل تعرض فيزيكي
رفتار آسيب زننده به سازمان ،مثل خرابكاري؛
رفتار آسيب زننده به هردو ،مثل دزدي از افراد و سازمان.
رفتار معطوف به صدمه به خود ،مثل خودكشي ،و اقدامات شغلي
ناايمن؛
رفتار معطوف به صدمه به ديگران :آزار جنسي و خشونت فيزيكي.
رفتارهايي كه به سازمان آسيب ميزنند با هزينه اختصاصي ،مثل غيبت و
دزدي؛ با با هزينههاي عمومي ،مثل رفتارهاي سياسي غيركاركردي.

شکل  :1ابعاد مختلف رفتار انحرافي در سازمانها

منبع اصلي

فيلپ و پايل
()8 :2021

بيون و
همکاران
(:2020
)169
بيون و
همکاران
(:2020
)170

کانگ
()33 :2021

کانگ
()33 :2021
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در وي نفوذ كند .در زمينه بازاريابي ،از اعتماد به عنوان

واکنشهاي مشتري
از جمله مهمترين واکنشهاي مشتري که در اين

کليدي ترين عنصر برقراري رابطه با مشتري و يکي از

پژوهش مورد توجه قرار گرفته است ،رضايت ،اعتماد

ارکان بازاريابي رابطه مند ياد شده است .تقريبا در بين

و وفاداري است که تقريبا در اکثر پژوهشهاي مرتبط

تمامي نظريه پردازان اين اتفاق نظر وجود دارد که در

به عنوان مهمترين واکنشها و پاسخهاي رفتاري

بسياري از موارد ،ايجاد اعتماد در مشتري توسط بنگاه،

مشتريان مد نظر قرار ميگيرد .برخي از پژوهشها

به وفاداري وي ميشود .به بيان بهتر ،نتيجه مطلوب

نشان ميدهند که رضايتمندي مشتري از برند يا

حاصل شده از ايجاد اعتماد در مشتري براي يک بنگاه

فروشگاه تأثير چشم گيري بر ايجاد اعتماد در مشتريان

ميتواند ايجاد وفاداري در مشتري ،ايجاد انگيزه در وي

دارد .رضايتمندي مشتري ميتواند به عوامل متعددي

براي انجام خريد مجدد و تبليغ مثبت دهان به دهان
13

بستگي داشته باشد .عالوه بر کيفيت خود محصوالت،

توسط وي باشد (شين  .)637 :2015 ،لذا فرضيات

قيمت محصول ،خدمات پس از فروش و کيفيت نحوه

زير قابل بررسي است:

رسيدن محصول به دست مشتريان ،رفتار فروشندگان

 :H2رفتارهاي انحرافي در سازمان تاثير مستقيم و منفي

 .)922 :2008لذا فرضيه اول پژوهش را ميتوان اين

 :H3رضايت مشتري تاثير مستقيم و مثبتي بر اعتماد
مشتري خواهد داشت.

گونه بيان داشت:
 :H1رفتارهاي انحرافي در سازمان تاثير مستقيم و
منفي بر رضايت مشتريان خواهد داشت.

آخرين مفهومي که در اين پژوهش به عنوان
واکنش مشتري مدنظر قرار ميگيرد ،مفهوم وفاداري

اعتماد ،از ديگر واکنشهاي مشتري محسوب

است که خود حاصل رضايت و اعتماد بوده و

ميشود و مفهوم پيچيدهاي است که بطور گسترده مورد

بارزترين اثر خود را در قصد خريد مجدد نشان

بررسي قرار گرفته است .طبق تعريف آکسفورد ،اعتماد

ميدهد .وفاداري مشتريان عامل كليدي بقاي بلندمدت

به معني اطمينان به بعضي از صفات يا ويژگي يک

سازمان محسوب ميشود و به سازمان كمك ميكند تا

شخص و يا حتي درستي و حقانيت يک نظريه تعريف

در بازار به شدت رقابتي امروزي بر مشكل عدم

معتقدند که اعتماد

اطمينان نائل آيد .با توجه به اهميت بازاريابي رابطه مند

هنگامي رخ ميدهد که شخصي از ايجاد ارتباط تجاري

در سالهاي اخير ،به ويژه در سازمانهاي خدماتي،

با ديگري احساس راحتي نمايد .برخي منابع اعتماد را

وفاداري و مفاهيم مرتبط با آن بسيار مورد توجه واقع

اين گونه تعريف کرده اند که :تمايل فرد به آسيب پذير

شده است .تعدادي از نويسندگان بر رابطه مثبت بين

بودن در مقابل عملکرد طرف مقابل  ،بر اساس اين

وفاداري مشتري و عملكرد سازمان تأكيد ميكنند.

تصور که طرف مقابل  ،فعاليت مورد انتطار وي را

کانگ ( ،)35 :2021معتقدند مشتريان وفادار نه تنها

بدون کنترل و نظارت مستقيم انجام خواهد داد .واضح

ارزش آفريني سازمان را باال ميبرند بلكه به سازمان

است که اعتماد ساختار چند بُعدي دارد (چن:2015 ،12

امكان ميدهند تا بتواند هزينههاي خود در جذب

 .)109اعتماد ،عملكرد همه سازمانها و كسب و كارها

مشتريان جديد را کاهش دهند .تعاريف زيادي از

را متأثر ميكند .تقريبا تمام نظريه پردازان به اين توافق

وفاداري صورت گرفته اند که برخي از مهمترين آنها

دست يافته اند که اعتماد ،حالت روحي خاصي است

به شرح ذيل هستند :وفاداري ايجاد تعهد در مشتري

كه دارنده آن مشتاقانه به فرد ديگري اجازه ميدهد تا

براي انجام معامله با سازمان خاص و خريد كاالها و

شده است .مورگان

10

و هانت

11
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نيز ميتواند بر رضايتمندي مشتري بيفزايد (وندايي،9

بر اعتماد مشتريان خواهد داشت.

 / 56سعيد صحت ـ يزدان رحمتآبادی

خدمات به طور مكرر است (ناصحي فر و همکاران

بهتري را نسبت به عوامل مؤثر بر توسعه ي وفاداري

 .)1393پان و نگوين ،)183 :2015( 14وفاداري را به

ايجاد كنند (آقايي و همکاران.)12 :1391 ،

عنوان يك رفتار يا نگرش مطلوب در مورد يک برند

بل و ايسينگريچ )469 :2007( 15در مطالعات خود

خاص تعريف ميكنند .بنابراين ،اين روند به خريد

دريافته اند كه وفاداري مشتريان ،ارتباط زيادي با

مداوم آن برند توسط مشتري منجر ميشود .شين

كيفيت خدماتي كه سازمانها به مشتريان ارائه ميكنند.
16

( )88 :2006بر اين باور است كه خدمات از

( ،)635 :2015وفاداري را تعهد قوي براي خريد مجدد

باو

يك کاال يا يك خدمت در آينده ميداند ،در حالي که

عناصر تأثيرگذار بر روابط با مشتريان است و دو

علي رغم تالشهاي بازاريابي و فروش رقبا ،اين

راهبرد براي درك وفاداري مشتريان وجود دارد :راهبرد

خدمات يا کاال خريداري شود .ايجاد تعهد در مشتري

اول به كارگيري كاركنان وفادار است كه موجب شكل

براي خريد از سازمان و برند خاص و خريد كاالها و

گيري وفاداري در مشتريان شده و راهبرد دوم ،ايجاد

خدمات به طور مكرر به عنوان وفاداري توصيف شده

تعهد و صداقت در كار نسبت به ارائه كاالها و خدمات

است .وفاداري زماني اتفاق ميافتد كه مشتريان

با ارزش به مشتريان است.

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

احساس كنند سازمان مورد نظر به بهترين شکل ممكن

بررسي مباني نظري پژوهش ،برخي از پيش

ميتواند نيازهاي آنها را برطرف كند؛ به طوري كه

نيازهاي وفاداري را كه از سوي نظريه پردازان و

تالشهاي ساير رقباي سازمان ،از مجموعه گزينههاي

پژوهشگران پيشنهاد شده است آشكار ميسازد .هرچند

مشتريان خارج شده و اقدام به خريد تنها از سازمان

اجماعي بر شدت تأثير اين عوامل بر وفاداري وجود

صورت گيرد (چن.)111 :2015 ،

ندارد ،اما كم و بيش بر تأثيرگذاري آنها بر وفاداري

دو ديدگاه و رويكرد كلي در زمينه وفاداري

اتفاق نظر وجود دارد (حميدي زاده و همکاران:1387 ،

عبارتند از :رويكرد رفتاري و رويكرد نگرشي .رويكرد

 .)87رضايت مشتري و ارتباط آن با وفاداري يكي از

اول وفاداري را همچون يك عامل رفتاري در نظر

پيش نيازهاي وفاداري ،به ويژه در حوزة خدمات است

گرفته و معتقد است كه تكرار خريد به عنوان يك

كه اغلب پژوهشگران به آن اشاره داشته اند .ژو ،پيک
17

( )179 :2015نيز بيان داشته اند كه

رفتار ،موجب وفاداري و عالقه نسبت به يك نام

و پريبوتوک

تجاري يا فروشنده خواهد شد .اما مشكل اساسي اين

وفاداري با رضايت مشتري رابطه قوي و مثبتي داشته و

رويكرد آن است كه آيا تنها تكرار خريد ،ميتواند

مشتري راضي به طور طبيعي به مشتري وفادار تبديل

شاخص مناسبي براي تعريف مفهوم وفاداري باشد؟ در

ميگردد .آنها در نهايت رضايت را شرط الزم و كافي

پاسخ به اين پرسش ،رويكرد ديگري با عنوان رويكرد

براي ايجاد و افزايش وفاداري توسط مشتري دانسته

نگرشي براي تعريف وفاداري مطرح ميشود .وفاداري

است .بر اساس همين تفكرات ،بسياري از سازمانهاي

با رويكرد نگرشي معتقد است كه در تعريف وفاداري،

خدماتي در سالهاي گذشته رضايت مشتري را هدف

نگرش بايد به همراه رفتار در نظر گرفته شود .در اين

اصلي خود قرار داده اند .با مروري بر پژوهشهاي

راستا ،وفاداري بر مبناي نگرش مشتريان نسبت به

گذشته ،ميتوان دريافت كه تفسيري يكسان از رابطة

عوامل سازماني شكل ميگيرد و شاخصهاي رويكرد

بين رضايت و وفاداري ارائه نشده است (محمد شفيعي

نگرشي داراي مزاياي بسيار زيادي نسبت به

و رحمت آبادي .)163 :1394 ،لذا فرضيات زير قابل

شاخصهاي رويكرد رفتاري بوده و ميتوانند درك

تصور است:

تاثير رفتارهای مخرب کارکنان بر واکنش مشتريان57 / ...

 :H4رضايت مشتري تاثير مستقيم و مثبتي بر
وفاداري مشتري خواهد داشت.

روش شناسي پژوهش
در اين پژوهش براي جمع آوري دادهها ،از روش

 :H5اعتماد مشتري تاثير مستقيم و مثبتي بر وفاداري
مشتري خواهد داشت.

کتابخانهاي شامل کتابها ،مقاالت ،پايان نامه ها و نيز از
روش پيمايشي با توزيع پرسشنامه استفاده شده است.

با توجه به فرضيات بيان شده و با بررسي

متغيرهاي پرسشنامه پژوهش و توضيح مختصري از آنها،

پژوهشهاي فوق الذکر که به تفصيل مورد بررسي قرار

به همراه منابعي که در تهيه پرسشنامه از آنها استفاده شد،

داده شد ،مدل مفهومي پژوهش حاضر به شکل  2نشان

در جدول  2نشان داده شده است .جامعه آماري

داده ميشود .پژوهشهاي کانگ ( ،)34 :2021فيلپ و

پژوهش شامل مشتريان فروشگاههاي زنجيرهاي شهروند

پايل ( ،)7 :2021بيون و همکاران ( ،)172 :2020چن

ميباشد .با توجه به نامحدود بودن جامعه و روش

( ،)112 :2015شين ( ،)629 :2015حميدي زاده و

تحليل (مدل سازي معادالت ساختاري با رويکرد

همکاران ( ،)98 :1387ژو ،پيک و پريبوتوک (:2015
 ،)178بل و ايسينگريچ ( ،)472 :2007پان و نگوين

18

حداقل مربعات جزئي) ،طبق قاعده بارکالي

19

و

همکاران ( ،)298 :1995تعداد  300نمونه انتخاب و

 )14بعنوان پايه و اساس اصلي طرح مدل مفهومي ذيل

بطور تصادفي توزيع گرديد .پيش از تحليل دادهها،

در نظر گرفته شده و با توجه به اين پژوهشها ،امکان

روايي و پايايي پرسشنامه پژوهش مورد بررسي قرار

تدوين مدل مفهومي فراهم آمد .بديهيست پژوهشهاي

گرفت .روايي اين پژوهش از نوع صوري است که با نظر

ديگر نيز در اين زمينه مورد بررسي و مطالعه قرار

اساتيد و کارشناسان تاييد شد .براي بررسي پايايي از

گرفته اند که در نهايت ،جامعيت و پوشش کامل

ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که که نتايج در جدول

مطالب مطرح شده در مدل مفهومي در قالب

 3قابل مشاهده است .تحليل جمعيت شناختي نمونهها

پژوهشهاي فوق نمود پيدا کرده است و اين

نيز در جدول  4قابل مشاهده است .باتوجه به نتايج

پژوهشها به نمايندگي از تمامي پژوهشهاي انجام

بيشترين درصد فراواني افراد ،از نظر جنسيت ،زنان و

شده در اين زمينه نام برده شده اند.

از نظر تحصيالت داراي مدرک ليسانس ميباشند.

شکل  :2مدل مفهومي پژوهش

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

( )187 :2015و در نهايت (آقايي و همکاران:1391 ،

پرسشنامه بين مشتريان فروشگاه زنجيرهاي شهروند

 / 58سعيد صحت ـ يزدان رحمتآبادی

جدول  :2متغيرهاي پژوهش و توضيح آنها
متغير
انحراف از دارايي
انحراف از توليد
پرخاشگري
انحراف سياسي

منبع

توضيح
انحراف سازماني جدي يا خطير نظير تخريب لوازم  ،دروغگويي در مورد

کانگ)32 :2021( 20

ساعات کار دزدي از سازمان
انحراف کوچک سازماني که به زودي برطرف ميشود مانند :خرابيهاي بيش از

فيلپ و پايل)8 :2021( 21

اندازه اتالف منابع و کند کاري عمدي

بيون و همکاران)171 :2020( 22

رفتارهاي خشونت آميز كه جو رواني حاكم بر سازمان را تهديد ميكنند.
انحراف کوچک بين فردي همچون شايعه سازي درمورد همکاران و عيب جويي

فيلپ و پايل ()9 :2021

و مالمت کردن همکاران

اعتماد

پذيرش صداقت سازمان در مورد خدمات ارائه شده

رضايت

احساس خشنودي از استفاده از خدمات سازمان

وفاداري

تمايل به استفاده مجدد از خدمات سازمان

فيلپ و پايل ()9 :2021
کانگ ()33 :2021
بيون و همکاران ()171 :2020

جدول  :3پايايي ابزار سنجش
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متغير

آلفاي کرونباخ

تعداد سواالت

انحراف از دارايي

0/765

5

انحراف از توليد

0/731

9

پرخاشگري

0/746

7

انحراف سياسي

0/812

6

اعتماد

0/784

5

رضايت

0/725

9

وفاداري

0/889

7

کل

0/793

48

جدول  :4تحليل توصيفي نمونهها
متغير جمعيت شناختي

تعداد

درصد فراواني

مرد

140

46.66

زن

160

53.33

زير ديپلم

20

6.66

ديپلم

80

26.66

ليسانس

140

46.66

فوق ليسانس و باالتر

60

20

جنسيت

تحصيالت

تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيات

و سپس برازش مدل ساختاري و برازش کلي مدل

در اين پژوهش براي آزمون مدل و بررسي

انجام ميشود .در برازش مدل اندازه گيري ،همانطور

فرضيات از روش مدل سازي معادالت ساختاري با

که شکل  3نشان ميدهد ،ضرايب عاملي حاکي از آن

رويکرد حداقل مربعات جزئي استفاده شده است .در

است که تمام آنها باالتر از  0/4هستند که حکايت از

بررسي برازش مدل ،ابتدا برازش مدلهاي اندازه گيري

مناسب بودن مدلهاي اندازه گيري دارد.

تاثير رفتارهای مخرب کارکنان بر واکنش مشتريان59 / ...

از سوي ديگر ،در بررسي پايايي ترکيبي،)CR( 23

جدول  :5پايايي ترکيبي و روايي همگراي

همانطور که جدول  5نشان ميدهد ،باالتر بودن همه ي
مقادير

متغيرهاي پژوهش

از  0/7بيانگر مناسب بودن پايايي ترکيبي

مدلهاي اندازه گيري است .در بررسي روايي همگرا
مقادير  ،AVEهمگي باالتر از  0/5هستند و در مورد
روايي واگرا ،همانطور که از جدول  6مشخص است،
هرکدام از ابعاد و مولفههاي مربوط به متغير پنهان
بيشترين همبستگي را نسبت به متغير پنهان مربوط به

متغير

AVE

CR

انحراف از دارايي
انحراف از توليد
پرخاشگري
انحراف سياسي
اعتماد
رضايت
وفاداري

0/54
0/65
0/64
0/73
0/57
0/66
0/65

0/88
0/75
0/84
0/76
0/74
0/77
0/81

خود دارند .اين موارد حاکي از مناسب بودن مدلهاي
اندازه گيري است.
جدول  :6روايي واگراي متغيرهاي پژوهش
انحراف از دارايي انحراف از توليد پرخاشگري انحراف سياسي اعتماد

انحراف از دارايي
انحراف از توليد
پرخاشگري
انحراف سياسي
اعتماد
رضايت
وفاداري

0/79
0/66
0/55
0/36
0/72
0/46
0/71

0/84
0/54
0/36
0/25
0/27
0/12

0/83
0/73
0/28
0/63
0/25

0/78
0/34
0/23
0/35

0/83
0/44
0/38

رضايت

0/77
0/47

وفاداري

0/82
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شکل  :3مدل پژوهش با بارهاي عاملي

 / 60سعيد صحت ـ يزدان رحمتآبادی

پس از برازش مناسب مدلهاي اندازه گيري،
برازش مدل ساختاري با دو معيار  R2و مقادير استاندار

استفاده ميشود که برابر است با مقدار  0/746و بدليل
آنکه از 0/35باالتر است ،تاييد کننده کليت مدل است.

 tصورت ميپذيرد .همانطور که در شکل  3نيز
مشخص است ،مقدار  0/841درون دايره مربوط به

جمع بندي و نتيجه گيري

متغير وفاداري مشتري ،بيانگر ميزان  R2است که طبق

هدف اصلي اين پژوهش ارائه و آزمون مدلي

تحليل نرم افزار در سطح معناداري  ، 0/05برازش مدل

جهت شناسايي بروز رفتارهاي مخرب از جانب

ساختاري را تاييد ميکند.

کارمندان فروشگاههاي زنجيرهاي و تاثيراتي است که
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در صورتي که مقدار  t-valuesسؤاالت يک سازه

اين انحرافات ميتوانند بر واکنش مشتريان (رضايت،

با شاخصها از  1/96کمتر شود ،پژوهشگر در فاصله

اعتماد و وفاداري مشتري در خريد از آن فروشگاه)

اطمينان  %95جايز است که آن سؤاالت را از مدل

داشته باشد .مطالعات پيشينه پژوهش توسط نويسندگان

حذف نمايد .البته اين کار بايد با مطالعه مباني نظري

حاکي از آن بود که اين رفتارها تأثيرات ديگري نيز بر

پژوهش ،در نظر گرفتن نظر خبرگان و بررسي نتايج

مشتريان ميگذارند اما با توجه به محدوديتهاي

اعتبار محتوايي پژوهش و در صورتي که اين موارد با

موضوعي ،تالش مقاله حاضر بر بررسي اينگونه

حذف آن شاخصها دچار خدشه نميشدند ميتوان

تأثيرات بر  3واکنش اصلي مشتريان در فروشگاههاي

شاخصها را از مدل سازنده حذف نمود

زنجيرهاي متمرکز گرديد .بررسيهاي ميداني به عمل

(ديامانتوپولوس و سيگو .)279 :2006 ،24همانطور که

آمده از شماري از فروشگاههاي زنجيرهاي و تحليل

t-

آنها به روش مدل سازي معادالت ساختاري نتايجي

 valuesباالتر از  1/96ميباشند که اين امر نيز حاکي از

را به همراه داشت که چندان دور از انتظار نبود.

برازش مناسب مدل ساختاري پژوهش است .در

فرضيههاي پژوهش ،همگي مورد پذيرش قرار گرفته و

GOF

مشاهدات و بررسيهاي ميداني بر اين فرضيات صحه

شکل  4نشان ميدهد ،تمامي شاخصها داراي مقدار

نهايت ،براي بررسي برازش کلي مدل از معيار

گذاشته اند.

شکل  :4مدل پژوهش با مقادير استاندار

t
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بنابراين ،ميتوان اينگونه اظهار نمود که در سطح

پيشنهادات

سازماني بر مشتريان و ديدگاه آنها نسبت به سازمان

فروشگاههاي زنجيرهاي به طور خاص و به مديران

بسيار قابل توجه بوده و اين تأثير به دليل کاهش ابعاد

سازمانها و به ويژه سازمانهاي خدماتي که کارکنان

مختلف رفتار مشتريان مانند اعتماد و رضايت ،در

آنها به طور مستقيم با مشتري و ارباب رجوع سر و کار

نهايت با هم افزايي منفي ،بر وفاداري مشتري تأثير

دارند ،پيشنهاد ميشود ضمن توجه به نتايج اين

سوء ميگذارد .به عبارت بهتر ،با تأثير سوء رفتارهاي

پژوهش ،کليه ابعاد و مصاديق رفتارهاي مخرب و

انحرافي بر رضايت مشتري و همچنين اعتماد ايشان

انحرافي کارکنان را در سازمان خود شناسايي کرده و با

نسبت به سازمان ،اين دو مولفه با تأثيرگذاري بر

استفاده از مکانيزمهاي آموزشي و انگيزشي و اتخاذ

يکديگر و تقويت کنندگي ،تأثيري بيش از اثر تک تک

تدابيري همچون نظام پاداش و تنبيه ،دورههاي

مولفهها بر وفاداري سازماني گذاشته و بيش از آنچه که

آموزشي و اخالق حرفه اي ،ارزيابي عملکرد،

انتظار ميرود وفاداري سازماني را تحت تأثير قرار

نظرسنجي از مشتريان و ارباب رجوع ،ارزيابي 360

ميدهند .با توجه به نتايج به دست آمده از تحليلهاي

درجه و ديگر روشهاي شناخته شده ،بسته به شرايط

انجام گرفته ،ميتوان گفت عالوه بر تأثير منفي

سازمان و موقعيت ،تا حد اين گونه رفتارها را در

رفتارهاي مخرب سازماني ،اين رفتارها مولفههاي ديگر

سازمان خود کنترل نمايند تا تصوير و وجهه سازمان

مرتبط با مشتري را نيز به صورت مستقيم و غير

در نگاه مشتري تخريب نگشته و تاثيرات منفي روي

مستقيم دستخوش تغييراتي ميکند .اعتماد مشتري

واکنش آنها نگذارد.

ديگر متغيري است که تحت تأثير رفتارهاي انحرافي و

همچنين به پژوهشگراني که تمايل دارند در آينده

مخرب سازماني قرار ميگيرد .تأثير اين رفتارها بر

در اين زمينه فعاليت نمايند پيشنهاد ميشود که جوامع

اعتماد نيز همانند تأثير آنها بر رضايت مشتري ،منفي

بزرگتر و حتي داراي فرهنگهاي مختلف را بررسي

است .وفاداري مشتريان ،هرچند بصورت مستقيم تحت

نمايند تا در اين زمينه ،بينش جامع تري نسبت به تأثير

تأثير اندکي از رفتارهاي انحرافي سازماني قرار

فرهنگها و خرده فرهنگهاي مختلف بر پارامترهاي

ميگيرد ،اما به صورت غيرمستقيم ،تأثير پذيري چشم

اصلي اين پژوهش را بررسي نمايند.

گيري از اين نوع رفتارها دارد .به عبارت بهتر ،با به
اثبات رسيدن تأثيرگذاري رفتارهاي انحرافي سازماني

محدوديتهاي پژوهش

بر رضايت و اعتماد مشتريان و همچنين ثابت شدن

اين پژوهش نيز همچون پژوهشهاي ديگر از

تأثير گذاري رضايت و اعتماد مشتري بر وفاداري

محدوديتهايي برخوردار بود که از جمله مهمترين آنها

ايشان ،ميتوان اين گونه نتيجه گرفت که تأثير سوء

محدوديت دسترسي به تمامي سازمانها و به ويژه

رفتارهاي انحرافي ،در نهايت باعث اثرگذاري منفي اين

سازمانهاي خدماتي بود .لذا با توجه به اينکه جامعه

متغير بر وفاداري سازماني نيز ميشود .به همين ترتيب

اين پژوهش به صورت محدود و تنها از بين

است که در اين پژوهش ،نقش ميانجي گري رضايت و

فروشگاههاي زنجيرهاي انتخاب شده ،به پژوهشگران

اعتماد مشتري در رابطه ميان رفتار انحرافي سازماني و

آتي پيشنهاد ميشود که به منظور افزايش تعميم پذيري

وفاداري مشتري ،قابل پذيرش و تاييد شده است.

و افزايش اعتبار نتايج به دست آمده ،جامعه پژوهش را
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اطمينان  95درصد ،تأثيرات سوء رفتارهاي انحرافي

با توجه به نتايج به دست آمده ،به مديران
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گسترده تر کرده و سازمانهاي ديگر را نيز مورد

تمرکز بر مشتري مداري و مزيت رقابتي پايدار.

بررسي قرار دهند.

(چاپ اول) .اصفهان ،انتشارات جهاد دانشگاهي.
ناصحي فر ،وحيد .عسگري ده آبادي ،حميدرضا و

ثبات ،زينب ( 399 .)1393فرمان در بازاريابي.

منابع و مآخذ
اسالمي ،محمدتقي؛  ،1396چيستي و چرايي اخالق
مديريت ،اخالق پژوهي ،شماره  51( 3تا .) 68

(چاپ اول) .تهران ،ماهان.

وردي ،يوآو و ويتز ،الي ( .)1392بدرفتاري در

آقايي ،ميالد .آقايي ،اصغر و آقايي ،رضا.)1391( .

سازمانها[ .مترجم] حسن مهرمنش؛ تهران ،سپاهان.

شاخصهاي اساسي مؤثر بر وفاداري مشتريان در

انصاري ،عرفان؛  ،1399اصول اخالقي مديران و

صنعت بهداشتي و سلولزي ايران با استفاده از

ديدگاه امام رضا (ع) ،مطالعات تاريخ و تمدن ايران

رويكرد دلفي فازي و ديمتل فازي .مديريت

و اسالم دوره پنجم  -شماره  27( 1تا .)38

بازرگاني .دوره .1-20 :)4(3
حميدي زاده ،محمدرضا .حاجي كريمي ،عباس علي.
سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

بابايي زگليكي ،محمدعلي و طباطبايي نسب ،سيد
محمد .)1387( .طراحي و تبيين مدل فرآيندي
وفاداري مشتريان؛ مورد پژوهي :بانكهاي
خصوصي .نشريه كاوشهاي مديريت بازرگاني،
.17-133 :)2(1
رستگار ،عباسعلي؛ اکبرزاده صفوئي ،مرتضي؛ زنگيان،
سميه؛  ،1396بهره گيري از اصول رهبري اخالقي
چين باستان براي ارتقاي مديريت نوين ،اخالق
زيستي ،شماره  25علمي-پژوهشي ( 64تا ) 82
صفيپور ،محمود؛  ،1395اخالق مديريت در امت
مهدوي ( )2مفاهيم مديريت در قاعده ،2+4
مديريت در اسالم ،شماره  31و  141( 32تا .)155
صفي پور ،محمود؛  ،1398اخالق مديريت در امت
مهدوي؛ بررسي جايگاه اخالق حقيقي در مديريت
مهدوي ،مديريت در اسالم ،شماره  23( 38تا .)36
قلي پور ،آرين؛ پورعزت ،علي اصغر و سعيد نژاد،
مجيد

(.)1386

عوامل

موجد

رفتارهاي

ضدشهروندي در سازمانها .فصلنامه علوم مديريت
ايران.1-29 :)8(2 ،
محمد شفيعي ،مجيد و رحمت آبادي ،يزدان.

( .)1394مديريت منابع سازماني؛ با رويکرد  ERPو
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