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Abstract
The purpose of this study is to investigate the role of
need for achievement and need for affiliation in the
effect of perceived organizational justice which
encompasses distributive, procedural and interactional
dimensions
on
service-oriented
organizational
citizenship behavior (SOCB). This study is a
descriptive-correlation
survey.
The
statistical
population consisted of 350 employees of various
branches of Parsian Insurance Company in Tehran
from which 183 employees were randomly selected as
the research sample. Data were collected through
questionnaires. Questionnaire`s reliability and validity
were analyzed using Cronbach alpha coefficient and
confirmatory factor analysis respectively. Results of
the structural equation modeling showed that
employees` perceptions of procedural and interactional
justice have positive effect on SOCB whereas
distributive justice has no significant impact on SOCB.
In addition, results of the hierarchical regression
support the moderating role of need for achievement
and need for affiliation in the relationship between
perceived procedural and interactional justice and
SOCB.
Keywords: Perceived organizational justice, Serviceoriented
organizational
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هدف پژوهش حاضر بررسي نقش نیازهاي موفقیت و تعلق در
تاثیرگذاري عدالت سازماني ادراک شده در قالب ابعاد عدالت
 رویهاي و مراودهاي بر رفتار شهروندي سازماني،توزیعي
، همبستگي- روش تحقیق از نوع توصیفي.خدمتگرا بوده است
 نفر از کارکنان شعب شرکت153 و جامعه آماري پژوهش شامل
بیمه پارسیان در سطح شهر تهران بود که بهصورت تصادفي
 براي. نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند781
 روایي و پایایي.گردآوري دادهها از پرسشنامه استفاده شد
پرسشنامهها از روش تحلیل عاملي تأییدي و ضریب آلفاي
 نتایج بدست آمده از مدلسازي معادالت.کرونباخ بررسي شد
ساختاري نشان داد که عدالت رویهاي و مراودهاي ادراک شده
کارکنان بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا تاثیر مثبت و
 اما عدالت توزیعي ادراک شده هیچ تاثیري بر،معناداري دارند
 نتایج، عالوه بر این.رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا ندارد
بهدست آمده از رگرسیون سلسله مراتبي نقش تعدیلگر نیاز به
موفقیت و نیاز به تعلق را در رابطهي بین عدالت رویهاي و
مراودهاي ادراک شده و رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا را
.تایید ميکند
 رفتار شهروند، عدالت سازماني ادراک شده:واژههای کلیدی
 نیاز به تعلق، نیاز به موفقیت،سازماني خدمتگرا
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مقدمه
با توجه به تغییرات روزافزون جوامع بشري و تغییر مداوم انتظارات ذينفعان سازمانها ،ارائه نسخهاي واحد براي
تمامي سازمانها و مشاغل نميتواند جوابگوي مقتضیات محیطي و مطالبات مشتریان باشد (سلیماني و همکاران،
 .)7175از این رو ،سازمان هاي امروزي به کارکناني نیازمندند که از الزامات و تکالیف رسمي شغلي خود پا را فراتر
بگذارند .اقدام فراتر از تکالیف شغلي به رفتار شهروندي سازماني 7اشاره دارد (مقیمي .)448 :7171 ،رفتار شهروندي
سازماني یکي از انواع رفتارهاي مثبت کارکنان است که ميتواند در محیط سازماني بروز کند و در ارتقاء عملکرد
کارکنان موثر باشد (علينژاد و همکاران .)7171 ،از آنجا که ،از مفهوم رفتار شهروندي سازماني در صنایع مختلف
ميتوان برداشتهاي متفاوتي داشت ،به گونهاي که بعضي از انواع رفتار شهروندي سازماني براي برخي از
سازمانها نسبت به دیگران مناسبتر به نظر ميرسند (بورمن و موتوویدلو ،)7771 ،برخي از محققان مفهوم رفتار
شهروندي سازماني خدمتگرا 1را پیشنهاد کردهاند که در سازمانهاي خدماتي موضوعیت پیدا ميکند (بتنکورت و
همکاران1337 ،؛ جیانگ و همکاران1337 ،؛ یانگ و رودریگوئز .)1371 ،بتنکورت و براون ( )7771رفتار شهروندي
سازماني خدمتگرا را به عنوان بروز داوطلبانهي رفتارهاي فرانقش از کارکنان به منظور جلب رضایتمندي
مشتریان در طول فرایند ارائه خدمت تعریف کردهاند (یانگ و رودریگوئز .)1371 ،وانداین و همکاران ()7774
براي رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا سه بعد وفاداري ،مشارکت و ارائه خدمت را پیشنهاد کردهاند .در بعد
وفاداري کارکنان با ترفیع مزایا و خدمات سازمان براي افراد خارج از سازمان ،وفاداريشان را نسبت به سازمان
نشان ميدهند و موجب ارتقاء تصویر ذهني سازمان ميشوند .ارائه خدمت 1به این نکته اشاره دارد که کارکنان
براي ارائه اثربخش خدمات به مشتریان نهایت احتیاط و نگرش پاسخگو بودن در برابر مشتریان را در رفتارشان به
نمایش ميگذارند و مشارکت 4به این معني است که کارکنان بر اساس دانش خود در مورد مشتریان به صورت
فعاالنه در ارائه پیشنهاد براي بهبود خدمات و فرایندهاي ارائه خدمت مشارکت ميکنند (بوزري و کاراتپي.)1371 ،
از زماني که رفتار شهروندي سازماني مورد بررسي قرار گرفته است ،عدالت سازماني همواره به عنوان یکي از قوي-
ترین عوامل پیشبیني کننده رفتار شهروندي سازماني مورد تأکید قرار گرفته است ،زیرا عدالت ادراک شده افراد از
محیط کار شدیداً ميتواند نگرش ها و رفتارهاي آنان را در محل کار تحت تاثیر قرار دهد (وان دن و لیند.)1334 ،
اصطالح عدالت سازماني براي نخستین بار توسط گرینبرگ ( )7781مورد استفاده قرار گرفت ،اما خاستگاه مطالعات
در مورد عدالت سازماني به نظریه برابري که توسط آدامز ( )7791ارائه شد ،برميگردد .آدامز در مطالعات خود بر
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انصاف ادراک شده از پیامدها که همان عدالت توزیعي 7است ،تاکید داشت .پس از آن محققان برابري ادراک شده
از تصمیمات تخصیص منابع مثل سطح پرداختي به شخص و تخصیص بودجه به یک بخش را مورد توجه قرار
دادند .نتیجه تئوري برابري ،عدالت توزیعي بود که عدالت در تخصیص و توزیع منابع را شامل ميشد .به عبارت
دیگر ،عدالت توزیعي به قضاوت برابري توزیع نتایج مثل سطح پرداخت یا مقیاس و فرصتهاي ارتقاء در یک بافت
سازماني اشاره دارد .این تئوري بیان ميکند که افراد تعادل نسبي نتایج مطلوب را در نظر ميگیرند و داده -ستاده
خود را با داده -ستاده همکاران خود مقایسه ميکنند (حقیقي و همکاران .)7188 ،محققان بعدي نشان دادند که
اگر افراد رویههاي مربوط به تصمیمگیري در مورد تخصیص منابع را عادالنه ادراک کنند ،ميتوانند حد معیني از
نابرابري را بپذیرند .عدالت رویهاي 1اصطالحي است که براي توصیف این پدیده ابداع شده است .عدالت رویهاي به
انصاف ادراک شده از رویههایي که براي تعیین تصمیمات مرتبط با حقوق و دریافتيهاي کارکنان از سازمان مورد
استفاده قرار ميگیرد ،اشاره دارد (مقیمي .)449 :7171،عدالت مراودهاي 1یکي دیگر از ابعاد عدالت سازماني است
که براي توصیف کیفیت رفتارهاي بین شخصي در طول تصویب فرایندهاي سازماني و توزیع نتایج سازماني براي
درک بهتر مفهوم عدالت سازماني ارائه شده است (حقیقي و همکاران .)7188 ،در واقع عدالت مراودهاي به کیفیت
رفتار میان اشخاص که به وسیله هر فرد احساس ميشود ،بازميگردد و از دو جنبهي بین فردي و اطالعاتي مورد
بررسي قرار ميگیرد (افجهاي .)118 :7188 ،بهطور کلي ،عدالت سازماني به رفتار منصفانه و اخالقي افراد درون
یک سازمان اشاره دارد .عدالت با سه عامل برابري (پرداخت حقوق و مزایاي مناسب و عادالنه و نیز نگاه یکسان
به عموم کارکنان به عنوان عضوي از سازمان) ،بيطرفي (بيطرفي در تصمیمهاي مربوط به گزینش و ارتقاء
کارکنان) و عدم تبعیض (اجتناب از هرگونه تبعیض و اعطاي حق استیناف به کارکنان ،یعني حق تجدید نظرخواهي
در تصمیمها) تعریف ميشود که همگي به نحوه برخورد عادالنه سازمان با اقشار مختلف و پرهیز از تبعیض داللت
دارند (فاني و همکاران .)7171 ،بسیاري از تحقیقات پیشین اثر مثبت عدالت سازماني را بر رفتار شهروندي
سازماني را تایید کردهاند (چان و الي1371 ،؛ لیم و لوسیمر1371 ،؛ فاني و همکاران7171 ،؛ یانگ و رودریگوئز،
 .)1371رابطه بین عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني را ميتوان از دو جنبه نظري مورد توجیه قرار داد.
نخست ،با توجه به تئوري مبادله اجتماعي ،کارکنان در مقابل رفتارهاي منصفانه و محترمانه سرپرستان و سازمان،
به احتمال زیاد خود را درگیر رفتارهاي داوطلبانة فرانقش ميکنند (فسینا و همکاران .)1338 ،بنابراین ،ميتوان
انتظار داشت که کارکنان سازمانهاي خدماتي نیز در مقابل رفتارهاي منصفانه سازمان ،خود را درگیر انجام
رفتارهاي داوطلبانه مرتبط با خدمات کنند .دوم ،با توجه به اینکه کار کردن در یک شغل خدماتي مستلزم توانایي
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پاسخگویي و تامین نیازها و خواستههاي غیرقابل پیشبیني و متغیر مشتریان ميباشد (بتنکورت و همکاران،
 ،)1337بر اساس نظریه برابري آدامز اگر کارکنان احساس کنند که حجم کاري زیادي را تحمل ميکنند ،آن را با
دریافتي هاي خود مقایسه خواهند کرد .بنابراین ،اختالف بین مقدار زیاد تقاضاي کار /نقش و سطح پایین دریافتيها
از سازمان ،ميتواند تمایل کارمندان خدماتي را براي بروز رفتارهاي شهروندي سازماني تحت تاثیر قرار دهد.
دریافتيها ممکن است مواردي چون حقوق و مزایا ،عناوین شغلي ،نحوه برخورد سرپرست یا رعایت حقوق در
رویههاي سازماني را شامل شود .به عبارت دیگر ،انتظار ميرود که ادراک کارکنان خدماتي از رفتارهاي عادالنه
تاثیر قابل توجهي بر بروز رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا داشته باشد .در راستاي این جنبه نظري ،انتظار مي-
رود که عدالت توزیعي ،رویهاي و مراودهاي ادراک شده تاثیر مثبتي در رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا داشته
باشند.
7
نیاز به موفقیت به تمایل فرد براي بهتر بودن و بهتر شدن از عملکرد گذشته بر مبناي مجموعهاي از
استانداردها اشاره دارد (مقیمي .)413 :7171 ،بنابراین ،سطح باالي نیاز به موفقیت در افراد باعث ميشود که کسب
موفقیتهاي شخصي نسبت به پاداشهاي مادي از اهمیت بیشتري برخوردار باشد .از این رو ،در این گرایش
رفتاري افراد با سطح باالي نیاز به موفقیت همواره به دنبال خودشکوفایي ،رشد ،تعالي ،برتري ،پیشرفت و
مسئولیت هستند (هارت و آلبراکین .)1337 ،در حوزه خدمات ،اعتقاد بر این است که تطبیق با نیازهاي دائماً در
حال تغییر مشتریان براي موفقیت سازمانها یک امر حیاتي است .از این لحاظ ،ميتوان گفت که جلب رضایت
مشتریان ميتواند موفقیت بزرگي براي کارکنان سازمانهاي خدماتي محسوب شود (یانگ و رودریگوئز.)1371 ،
نیاز به موفقیت و رسیدن به کمال در کنار سایر متغیرهاي روانشناختي مانند خودکارآمدي ميتواند بر عملکرد
تاثیرات مثبتي داشته باشد (اماني و کیاني .)7179 ،بنابراین ،انتظار ميرود که کارکنان خدماتي با سطح باالیي از
نیاز به موفقیت همواره فراتر از چیزي که از آنها انتظار ميرود ،براي جلب باالترین سطح رضایت مشتري تالش
کنند.
1
نیاز به تعلق به تمایل افراد براي دوستي ،همکاري و روابط بین فردي با دیگران اشاره دارد (مقیمي:7171 ،
 .)413بنابراین ،افراد با سطح باالیي از نیاز به تعلق به دنبال روابط همگون و پذیرش دیگران ،لذت با دیگران
بودن ،و عالقمند به تالش در راستاي توسعهي روابط بین فردي هستند (یانگ و رودریگوئز .)1371 ،در سطح
فردي ،احساس تعلق و تعهد نسبت به دیگران و بهویژه اعضاي خانواده ميتواند باعث افزایش عملکرد و کاهش
اهمال کاري فرزندان شود (رضاپور میرصالح ،نجیبي و موسوي .)7175 ،ضمن اینکه برنامههاي آموزشي تعلق و
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عالقه اجتماعي ميتوانند منجر به ارضاي هر چه بهتر نیازهاي روانشناختي شوند (خباز و همکاران .)7174 ،حتي
سبکهاي تعلق و دلبستگي افراد ميتواند بر عملکرد روانشناختي و سطح افسردگي آنها موثر باشد (غباري بناب و
همکاران .)7174 ،با توجه به ماهیت نیاز به تعلق ،ميتوان اینگونه استدالل کرد که فردي با سطح باالیي از نیاز
به تعلق ،احتماالً به وسیله بروز رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا نیاز به تعلق خود را ارضاء ميکند .بهخصوص
کارکنان خدماتي با سطح باالي نیاز به تعلق احتماالً بهطور فعال خود را درگیر رفتارهاي شهروندي سازماني
خدمتگرا ميکنند .بهطوري که رضایتمندي مشتریان از خدماتي که دریافت ميکنند ،جلب شود و در نتیجه
روابط خود را با سازمان و احتماالً کارمند حفظ کنند .با توجه به مطالب ذکر شده ،به نظر ميرسد که سطح نیاز به
موفقیت و نیاز به تعلق رابطه بین عدالت سازماني ادراک شده و رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا را تحت تاثیر
قرار ميدهد.
در مطالعات متعددي به بررسي تاثیر عدالت سازماني ادراک شده بر رفتار شهروندي سازماني پرداخته شده
است .چان و الي ( )1371در پژوهشي به این نتیجه دست یافتند که عدالت ادراک شده و ارتباطات رضایتبخش
بر رفتار شهروندي سازماني تاثیر مثبت و معناداري دارند .لیم و لوسیمر ( )1371در مطالعات خود دریافتند که
عدالت مراودهاي ادراک شده توسط کارکنان پروژههاي ساختماني بر رفتار شهروندي سازماني آنان تاثیرگذار است،
ولي براي عدالت توزیعي و رویهاي ادراکشده هیچ تاثیري یافت نشد .قیومي و همکاران ( )7171در پژوهشي تاثیر
مثبت عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني را تأیید کردهاند .یافتههاي پژوهش یانگ و رودریگوئز ()1371
نشان داد که عدالت رویهاي ادراک شده بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا تاثیر مثبت و مستقیم دارد و این
رابطه توسط نیاز به تعلق تعدیل ميشود .فاني و همکاران ( )7171در پژوهشي به این نتیجه رسیدند که بین عدالت
سازماني ادراک شده و رفتار شهروندي سازماني رابطهي مثبتي وجود دارد و سالمت شخصیت این رابطه را تعدیل
ميکند .یافتههاي پژوهش بهلولي زیناب و همکاران ( )7187ارتباط مثبت بین عدالت سازماني و هر یک از ابعاد
رفتار شهروندي سازماني را آشکار ساخت .رضائیان و رحیمي ( )7181در پژوهشي دریافتند که عدالت رویهاي هم
به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق اعتماد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني تاثیر مي-
گذارد .کیم و همکاران ( )1334در پژوهشي به این نتیجه دست یافتند که عدالت توزیعي تاثیر مستقیمي بر تمایل
کارکنان به نشان دادن رفتار مشتريگرا دارد .با توجه به پیشینه نظري و تجربي ،فرضیههاي پژوهش به صورت
زیر تبیین مي شوند .همچنین به منظور روشن شدن روابط بین متغیرها ،مدل مفهومي پژوهش در شکل  7ارائه
شده است .فرضیههاي سطح اول پژوهش عبارتند از:
 .7عدالت توزیعي ادراک شده بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا تاثیر مثبتي دارد.
 .1عدالت رویهاي ادراک شده بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا تاثیر مثبتي دارد.
 .1عدالت مراودهاي ادراک شده بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا تاثیر مثبتي دارد.
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فرضیههاي سطح دوم پژوهش نیز عبارتند از:
 .7تاثیر عدالت توزیعي ادراک شده بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا به واسطه نیاز به تعلق تعدیل ميشود.
 .1تاثیر عدالت رویهاي ادراک شده بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا به واسطه نیاز به تعلق تعدیل ميشود.
 .1تاثیر عدالت مراودهاي ادراک شده بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا به واسطه نیاز به تعلق تعدیل ميشود.
 .4تاثیر عدالت توزیعي ادارک شده بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا به واسطه نیاز به موفقیت تعدیل ميشود.
 .5تاثیر عدالت رویهاي ادارک شده بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا به واسطه نیاز به موفقیت تعدیل ميشود.
 .9تاثیر عدالت مراودهاي ادارک شده بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا به واسطه نیاز موفقیت تعدیل ميشود.

نیاز به تعلق

نیاز به موفقیت
عدالت توزیعي ادراک شده

رفتار خدمتگرا

عدالت رویهاي ادراک شده
عدالت مراودهاي ادراک شده

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش
پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردي ،و از لحاظ روش و ماهیت توصیفي -همبستگي است .جامعه آماري این
پژوهش شامل کارکنان شعب شرکت بیمه پارسیان در سطح شهر تهران ( 153نفر) ميباشد که با استفاده از فرمول
کوکران  781نفر از آنان به عنوان حجم نمونه برآورد ،و پرسشنامهها به صورت تصادفي بین آنها توزیع شد .براي
گردآوري دادهها ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت که در ادامه به تفصیل تشریح شده است.
749

نقش نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق در اثرگذاري ادراک از عدالت بر رفتار خدمتگرا

ابزار
پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده :براي سنجش عدالت توزیعي ادراک شده از پرسشنامه پرایس و
مولر ( )7789استفاده شده است .این پرسشنامه  5گویهاي به منظور سنجش عدالت توزیعي ادراک شده طراحي
شده است .نمرهگذاري هر یک از گویههاي این پرسشنامه بر اساس طیف  1درجهاي لیکرت (از یک براي کامالً
مخالف تا  1براي کامالً موافق) صورت ميگیرد .روایي و پایایي این پرسشنامه در تحقیقات متعددي مورد تأیید
قرار گرفته است .ضریب آلفاي کرونباخ این پرسشنامه براي پژوهش حاضر  3/75و شاخص پایایي ترکیبي و
میانگین واریانس تبیین شده به ترتیب  3/81و  3/87بدست آمده است .براي سنجش عدالت رویهاي و مراودهاي
ادراک شده از پرسشنامه کولکوئیت ( )1337استفاده شده است .این پرسشنامه از  13گویه تشکیل شده است که در
این پژوهش از گویههاي مربوط به سازههاي عدالت رویهاي ( 1گویه) و عدالت مراودهاي ( 4گویه) استفاده شده
است .در این پژوهش ،ضریب آلفاي کرونباخ براي عدالت رویهاي و مراودهاي به ترتیب  3/77و  3/88و شاخص
پایایي ترکیبي و میانگین واریانس تبیین شده به ترتیب  3/91 ،3/81و  3/95 ،3/83بدست آمده است .همچنین،
برازش مدل اندازهگیري با استفاده از تحلیل عاملي تأییدي بررسي شد که نتایج بدست آمده (،)χ /df =7/159
( )GFI =3/71( ،)RMSEA =3/311و ( )CFI =3/77حاکي از برازش مطلوب مدل اندازهگیري ميباشد.
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی خدمتگرا :پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا توسط
بتنکورت و همکاران ( )1337طراحي شده است .این پرسشنامه شامل  79گویه ميباشد که  5گویه مؤلفه وفاداري،
 9گویه مؤلفه ارائه خدمت و  5گویه مؤلفه مشارکت را مورد سنجش قرار ميدهد .در تحقیقات پیشین این
پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است و پایایي و روایي گزارش شده براي آن حاکي از روایي و پایایي ابزار مي-
باشد .به عنوان مثال ،بوزري و کاراتپي ( )1371در پژوهش خود از این پرسشنامه استفاده کردهاند و ضریب آلفاي
کرونباخ ،شاخص پایایي ترکیبي و میانگین واریانس تبیین شده به ترتیب  3/74 ،3/74و  3/97گزارش شده است.
ضریب آلفاي کرونباخ براي هر یک از مؤلفههاي (وفاداري ،ارائه خدمت و مشارکت) این سازه در پژوهش حاضر
 3/81 ،3/17و  3/15بدست آمده است .همچنین ،شاخصهاي پایایي ترکیبي و میانگین واریانس تبیین شده براي
مؤلفههاي وفاداري ،ارائه خدمت و مشارکت به ترتیب  3/93 ،3/15و  3/59 ،3/83و  3/51 ،3/15بدست آمده است
که حاکي از روایي و پایایي مطلوب پرسشنامه ميباشد .نتایج بدست آمده از تحلیل عاملي تأییدي (=7/558
 )CFI =3/71( ،)GFI =3/75( ،)RMSEA =3/355( ،)χ /dfبرازش مطلوب مدل اندازهگیري را تأیید ميکند.
پرسشنامه نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق :براي سنجش نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق ،گویههاي مربوط به
نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق پرسشنامه هیکرت و همکاران ( )1333مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه از 13
گویه تشکیل شده است که به منظور اندازهگیري نیاز به موفقیت ،تعلق ،استقالل و قدرت طراحي شده است که هر
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یک از سازهها با استفاده از  5گویه اندازهگیري ميشوند .این پرسشنامه بر مبناي طیف پنج گزینهاي لیکرت (از
یک براي کامالً مخالف تا پنچ براي کامالً موافق) طراحي شده است .روایي و پایایي این پرسشنامه در تحقیقات
پیشین مورد تأیید قرار گرفته است .به عنوان مثال ،یانگ و رودریگوئز ( )1371در پژوهش خود از این پرسشنامه
استفاده کردند که ضریب آلفاي کرونباخ براي نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق به ترتیب  3/14و  3/11بدست آمده
است .همچنین ،شاخصهاي پایایي ترکیبي و میانگین واریانس تبیین شده براي هر یک از سازهها به ترتیب ،3/85
 3/54و  3/55 ،3/81گزارش شده است که نشاندهنده روایي و پایایي قابل قبول این پرسشنامه است .ضریب
آلفاي بدست آمده در پژوهش حاضر براي نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق به ترتیب  3/83و  3/88بدست آمده است.
همچنین ،شاخصهاي پایایي ترکیبي و میانگین واریانس تبیین شده براي هر یک از سازههاي نیاز به موفقیت و
تعلق به ترتیب  3/51 ،3/83و  3/91 ،3/88بدست آمده است که روایي و پایایي پرسشنامه را مورد تأیید قرار مي-
دهد .برازش مدل اندازهگیري از روش تحلیل عاملي تأییدي مورد بررسي قرار گرفت .نتایج بدست آمده (=7/575
 )GFI =3/79( ،)RMSEA =3/351( ،)χ /dfو ( )CFI =3/71نشاندهنده برازش مطلوب مدل اندازهگیري
ميباشد.
روش تجزیه و تحلیل
داده هاي گردآوري شده در دو سطح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در سطح اول تاثیر ابعاد عدالت سازماني
ادراک شده بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا بررسي شد .براي تحلیل دادهها در این سطح از روش مدلسازي
معادالت ساختاري استفاده شد .در سطح دوم تحلیل ،تاثیر تعدیلگري متغیرهاي نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق در
رابطه بین ابعاد عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا مورد بررسي قرار گرفت .بررسي تاثیر تعدیل-
گري متغیرهاي نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق با استفاده از روش رگرسیون سلسله مراتبي و آزمون معناداري
تغییرات آر اسکوئر انجام شد .دادههاي گردآوري شده با استفاده از نرمافزارهاي  SPSSو  AMOSنسخه 11
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
تحلیل دادهها در دو سطح توصیفي و استنباطي انجام پذیرفت .در جدول  7ویژگيهاي جمعیتشناختي و زمینهاي
مشارکتکنندگان در پژوهش ارائه شده است.
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جدول  .1توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی و زمینهای مشارکت کنندگان
متغیر
جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه خدمت

تعداد
771
17
97
79
78
1
714
59
91
15
17
71

شاخص
زن
مرد
زیر  13سال
 13تا 43
باالي  43سال
فوق دیپلم و پایینتر
لیسانس
فوقلیسانس وباالتر
کمتر از  5سال
 5تا  73سال
 77تا  75سال
بیشتر از  75سال

نما
زن

درصد
97/1
18/8
11/1
51/7
7/4
7/9
91/8
13/9
19/9
47
75/8
9/9

 13تا43

لیسانس

کمتر از  5سال

براي مدلسازي معادالت ساختاري با استفاده از نرمافزار آموس چند پیش فرض وجود دارد که باید رعایت شود.
اولین پیششرط استفاده از نرم افزار آموس حجم نمونه باال است که در این تحقیق معیارهاي برآورد حجم نمونه
رعایت شده است .پیش شرط دوم ،نرمال بودن توزیع دادهها است .بهزعم بایرن ( ،)1373اگر قدر مطلق چولگي
متغیرها کمتر از  1و قدر مطلق کشیدگي متغیرها کمتر از  1باشد ،دادههاي پژوهش از توزیع نرمال برخوردار
هستند .بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول 1قدر مطلق چولگي و کشیدگي کلیه متغیرها در وضعیت مناسبي
قرار دارند و فرض نرمال بودن توزیع دادهها تأیید ميشود.
جدول  .2توصیف متغیرهای پژوهش
متغیر
رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا
عدالت توزیعي ادراکشده
عدالت رویهاي ادراکشده
عدالت مراودهاي ادراکشده
نیاز به موفقیت
نیاز به تعلق

میانگین
1/7131
1/5757
1/3937
4/3155
4/1758
1/5784

در جدول  1همبستگي بین متغیرهاي پژوهش ارائه شده است:
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انحراف معیار
7/3351
3/1383
3/9587
3/9718
3/1777
3/5331

چولگي
-7/117
3/111
-3/791
-7/515
-1/977
-7/397

کشیدگي
1/573
-7/791
-7/114
1/141
9/435
7/389

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،4سال هشتم

جدول .3توصیف همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر
 .7رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا
 .1عدالت توزیعي ادراکشده
 .1عدالت رویهاي ادراکشده
 .4عدالت مراودهاي ادراکشده
 .5نیاز به موفقیت
 .9نیاز به تعلق

7
3/39
*3/145
*3/159
*3/487
**3/747

5

1

1

4

*3/514
**3/711
**-3/139
-3/719

*3/478
3/391
*3/787

*3/171
-3/318

**3/747

9

*

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

به منظور آزمون فرضیههاي سطح اول پژوهش از روش مدلسازي معـادالت سـاختاري اسـتفاده شـده اسـت .در
شکل 1و  1مدل آزمون شده پژوهش در حالت غیراستاندارد و استاندارد ارائه شده است.

شکل  .2مدل آزمون شده پژوهش در حالت غیر استاندارد
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شکل  .3مدل آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد

در جدول  4نتایج بدست آمده از مدلسازي معادالت ساختاري ارائه شده است .همچنین ،شاخصهاي برازش کلي
مــدل ( )CFI =3/79( ،)GFI =3/89( ،)RMSEA =3/351( ،)χ /df =7/485و ( )IFI =3/79در ســطح قاب ـل
قبولي قرار دارند .تنها شاخص نیکویي برازش کمتر از  3/7است که با توجه به سطح مطلوب دیگر شاخصها مي-
توان برازش مدل کلي پژوهش را تأیید کرد.
جدول .4نتایج مدلسازی معادالت ساختاری
بتاي استاندارد
3/73
3/94
3/11

مسیر
عدالت توزیعي ادراکشده  رفتار خدمتگرا
عدالت رویهاي ادراکشده  رفتار خدمتگرا
عدالت مروادهاي ادراکشده  رفتار خدمتگرا
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مقدار t
7/774
5/375
1/177

معناداري
3/195
3/333
3/335

نتیجه
رد
تأیید
تأیید
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با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول  4فرضیههاي دوم و سوم سطح اول پژوهش در سطح اطمینان 3/75
پذیرفته ميشوند .بنابراین ،ميتوان نتیجه گرفت که عدالت رویهاي و مراودهاي ادراک شده کارکنان بر رفتار
شهروندي سازماني خدمتگراي آنان تاثیر مثبتي دارد .براي آزمون فرضیههاي سطح دوم پژوهش از آزمون
معناداري تغییرات آر اسکوئر و روش رگرسیون سلسله مراتبي استفاده شده است .مقادیر تغییرات  ،F ،R2مقادیر بتا
و سطح معناداري جملههاي تعاملي در جدول  5ارائه شده است.
جدول .5نتایج رگرسیون سلسله مراتبی
جمله تعاملي

R2

F

بتاي استاندارد

مقدارt

معناداري

نتیجه

عدالت توزیعي × نیاز به تعلق
عدالت رویهاي × نیاز به تعلق
عدالت مراودهاي × نیاز به تعلق
عدالت توزیعي × نیاز به موفقیت
عدالت رویهاي × نیاز به موفقیت
عدالت مراودهاي × نیاز به موفقیت

3/331
3/377
3/377
3/37
3/37
3/311

3/497
1/141
1/718
1/77
1/981
9/818

3/347
3/731
3/718
3/733
3/731
3/137

3/985
***7/959
**7/774
7/451
***7/948
**1/911

3/474
3/733
3/348
3/748
3/731
3/337

رد
تأیید
تأیید
رد
تأیید
تأیید
*

P < 0/01, **P < 0/05, ***P < 0/1

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول  5فرضیههاي سوم و ششم سطح دوم پژوهش در سطح اطمینان 3/75
پذیرفته ميشوند .با توجه به مقدار آماره  tفرضیههاي دوم و پنجم سطح دوم پژوهش که بیشتر از  7/94هستند،
ميتوان این فرضیهها را در سطح اطمینان  3/7پذیرفت .بنابراین ،ميتوان نتیجه گرفت که تاثیر عدالت رویهاي و
عدالت مراودهاي ادراکشده بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا توسط سطح نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق
کارکنان تعدیل ميشود.
بحث و نتیجهگیری
امروزه بسیاري از سازمان هاي پیشرو در جهان جایگاه مشتري را در هسته مرکزي یا رأس هرم سازماني خود
تعریف کرده اند .اهمیت جلب رضایت مشتریان به عنوان عنصري حیاتي در کسب موفقیت و بقاء در محیط به
شدت رقابتي کنوني بر کسي پوشیده نیست .ویژگيهاي خاص خدمات همچون ناملموس بودن ،تغییرپذیري،
فناپذیري و غیرقابل تفکیک بودن از ارائه دهنده موجب ميشود که این مسئله در سازمانهاي خدماتي با حساسیت
بیشتري پیگیري شود .شدت و سرعت تغییرات محیط و متعاقباً تغییر نیازها و خواستههاي مشتریان عامل دیگري
است که بر پیچیدگي امر ميافزاید .نیازهاي دائماً در حال تغییر مشتریان یکي از دغدغههاي سازمانهاي خدماتي
است .عالوه بر این ،ممکن است ارضاء نیازها و خواستههاي هر مشتري مستلزم ارائه خدمات متفاوتي نسبت به
دیگر مشتریان باشد .این شرایط ایجاب ميکند که کارکنان خدماتي طیف وسیعي از وظایف و فعالیتها را براي
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تامین نیازها و خواستههاي مشتریان به وهله اجرا درآورند .از طرف دیگر ،گنجاندن طیف وسیعي از وظایف در هر
شغل غیرمنطقي و حتي غیرممکن به نظر ميرسد .بنابراین ،سازمانهاي خدماتي به کارکناني نیاز دارند که براي
تامین نیازها و خواستههاي مشتریان فراتر از الزامات شغلي عمل کنند و راهحلهاي خالقانهاي براي تامین نیازهاي
مشتریان ارائه دهند .رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا نوع خاصي از رفتار شهروندي سازماني است که عالوه بر
دارا بودن ویژگيهاي عمومي رفتار شهروندي سازماني همچون داوطلبانه بودن و فراتر رفتن از الزامات شغلي ،در
مقابل مشتریان و به منظور تامین نیازها و جلب رضایت آنان بروز ميکند .با توجه به رشد روزافزون بخش خدمات
بررسي عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا ضروري به نظر ميرسد .در مطالعات متعددي تاثیر
عدالت سازماني ادراکشده بر رفتارهاي مثبت سازماني از جمله رفتار شهروندي سازماني مورد تأیید قرار گرفته
است .در این پژوهش ،نقش نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق در تاثیرگذاري ابعاد عدالت سازماني بر رفتار شهروندي
سازماني خدمتگرا مورد بررسي قرار گرفت .نتایج بدست آمده از سطح اول تحلیلها نشان داد که عدالت رویهاي و
مراودهاي بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا تاثیر مثبتي دارند .بر اساس این نتایج ،ميتوان انتظار داشت که
احتمال بروز رفتار شهروندي سازماني در کارکناني که عدالت رویهاي و مراودهاي را در سطح مطلوبي ادراک مي-
کنند ،افزایش یابد .بر اساس نظریه تبادل اجتماعي ،افراد در تعامالت خود به مبادله ارزش ميپردازند .از این رو،
زماني که کارکنان در تعامالت خود با سازمان رفتارهاي منصفانهاي را دریافت کنند ،متناسب با آن رفتارهاي مثبتي
در قبال سازمان به نمایش خواهند گذاشت .این نتایج با یافتههاي مطالعات چان و الي ()1371؛ قیومي و همکاران
()7171؛ فاني و همکاران ()7171؛ یانگ و رودریگوئز ( )1371و رضائیان و رحیمي ( )7181همخواني دارد .با توجه
به تأیید تاثیر مثبت عدالت رویهاي و مراودهاي ادراک شده بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا پیشنهاد ميشود
که به منظور ارتقاء سطح عدالت رویهاي ادراک شده ،رویهها و فرایندهاي سازماني به طور واضح و شفاف تبیین
شود و در صورت امکان براي جلوگیري از برداشتهاي متفاوت ،براي کارکنان به صورت دقیق توضیح داده شود.
همچنین ،با رعایت شأن و منزلت کارکنان در تعامالت روزمره موجبات خلق فضاي دوستانه و حمایتي در محیط
کار فراهم گردد .چرا که این امر به نوبه خود منجر به ارتباطات رضایت بخش کارکنان با سازمان خواهد شد و
سطح عدالت مراودهاي ادراک شده را تا حد قابل توجهي افزایش خواهد داد.
نتایج سطح دوم تحلیلها نقش تعدیلگر نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق در رابطة بین عدالت رویهاي و مراوده-
اي ادراک شده و رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا را آشکار ساخت .نتایج نشان داد که سطح باالي نیاز به
موفقیت و نیاز به تعلق موجب کاهش تاثیر عدالت رویهاي و مراودهاي ادراک شده بر رفتار شهروندي سازماني
خدمتگرا ميشوند .به عبارت دیگر ،اگر کارکنان سازمانهاي خدماتي که در خط مقدم تماس با مشتریان قرار
دارند داراي سطح باالیي از نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق باشند ،در بروز رفتارهاي مثبت مقابل مشتریان رفتارهاي
غیر منصفانه سازمان را کمتر مورد توجه قرار ميدهند .سطح باالي نیاز به موفقیت در کارکنان خدماتي موجب
ميشود که کارکنان با صرفنظر از شرایط انصاف و عدالت در سازمان به دنبال جلب رضایت مشتریان باشند.
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چراکه جلب رضایت مشتریان یکي از عوامل کلیدي کسب موفقیت در مشاغل خدماتي محسوب ميشود .همچنین،
سطح باالي نیاز به تعلق در کارکنان خدماتي موجب ميشود که کارکنان جداي از برخوردهاي منصفانه یا غیر
منصفانه سازمان ،رفتارهاي مثبتي در مقابل مشتریان از خود بروز دهند .حتي اگر این رفتارها در شرح وظایف آنان
تعریف نشده باشد .به عبارت دیگر ،این کارکنان از روابط دوستانه و خدمت کردن به دیگران لذت ميبرند .در
مطالعات یانگ و رودریگوئز ( )1371نیز نقش تعدیلگر نیاز به تعلق در رابطة بین عدالت رویهاي و رفتار شهروندي
سازماني خدمتگرا مورد تأیید قرار گرفته بود .با توجه به این نتایج پیشنهاد ميشود در شرایطي که عدالت رویهاي
و مروادهاي سازماني در سطح مطلوبي ادراک نشدهاند ،در مرحله اول با بازنگري و یا شفافسازي رویههاي
سازماني و ایجاد فضاي دوستانه و حمایتي موجبات ارتقاء سطح عدالت رویهاي و مراودهاي ادراک شده فراهم شود.
سپس کارکنان داراي سطح باالي نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق شناسایي شده و در خط مقدم تماس با مشتریان
قرار داده شوند تا پیامدهاي منفي سطح نامطلوب عدالت ادراک شده کمتر متوجه ارتباطات با مشتریان شود.
یافتههاي این پژوهش تاثیر عدالت توزیعي ادارک شده بر رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا را تأیید نکرد .در
این مور د نتایج متناقضي از تحقیقات پیشین در دست است .به عنوان مثال ،این نتایج با یافتههاي مطالعات لیم و
لوسیمر ( )1371و یانگچو و رودریگوئز ( )1371همخواني دارد .اما در مطالعات متعددي (چان و الي1371 ،؛ فاني
و همکاران7171 ،؛ بهلولي زیناب و همکاران7187 ،؛ کیم و همکاران )1334 ،که انجام شده همواره عدالت توزیعي
به عنوان یکي از عوامل تاثیرگذار بر رفتارهاي مثبت سازماني همچون رفتار شهروندي سازماني و رفتارهاي
مشتريگرا مورد تأیید قرار گرفته است .همچنین ،نتایج بدست آمده نقش تعدیلگر نیاز به موفقیت و تعلق را نیز در
رابطه بین عدالت توزیعي ادراکشده و رفتار شهروندي سازماني خدمتگرا تأیید نکرد .در مطالعات یانگ و
رودریگوئز ( )1371نقش تعدیلگر نیاز به موفقیت در رابطة بین عدالت توزیعي ادراک شده و رفتار شهروندي
سازماني خدمتگرا تأیید شده بود .بنابراین ،پیشنهاد ميشود که در تحقیقات آتي این موضوع در جوامع آماري
مختلف مورد بررسي قرار گیرد .عالوه بر این ،به نظر ميرسد که متغیرهاي جمعیت شناختي روابط بین این متغیرها
را تحت تاثیر قرار ميدهند که در این پژوهش این موضوع لحاظ نشده است .از این رو ،توصیه ميشود که در
تحقیقات آتي متغیرهاي جمعیت شناختي در تحلیلها مورد توجه قرار گیرد.
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