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چکیده 
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــای اقتص ــع و مزیت ه ــگری مناف ــت گردش صنع
فراوانــی در مقصدهــای گردشــگری بــرای  ســازمان ها، کســب و کارهــا و 
ــت  ــود وضعی ــی بهب ــگری حام ــی آورد. گردش ــان م ــه ارمغ ــی ب ــع محل جوام
معیشــت جوامــع محلــی اســت و نســبت بــه مــردم محلــی، ســازمان ها 
ایــن  از  هــدف  اســت.  مســئولیت پذیر  گردشــگری  کارهــای  و  کســب  و 
پژوهــش، شناســایی عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش شــهروندی شــرکتی در 
کســب  وکارهای گردشــگری اســت. تحقیــق از نظــر هــدف کاربــردی و بــا 
ــت.  ــه اس ــام گرفت ــون انج ــل مضم ــک تحلی ــافی و تکنی ــه اکتش روش آمیخت
همچنیــن، ســاختاردهی و تعییــن ارتبــاط متقابــل عوامــل موثــر بــر پذیــرش 
ــتفاده از  ــا اس ــاره ب ــری چندمعی ــیله تصمیم گی ــه وس ــرکتی، ب ــهروندی ش ش
ــی،  ــش کیف ــاری در بخ ــه آم ــت. جامع ــه اس ــورت گرفت ــل ص ــک دیمت تکنی
ــه  ــود ک ــرکتی ب ــهروندی ش ــوم ش ــا مفه ــط ب ــیوی مرتب ــدارک آرش ــناد و م اس
پــس از بررســی و ارزیابــی تعــداد 7 منبــع مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. جامعــه 
آمــاری در بخــش کّمــی خبــرگان دانشــگاهی و مدیــران کســب وکارهای 
ــود کــه پــس از طراحــی مــدل در فراینــد تحلیــل  گردشــگری شــهر تهــران ب
ــد  ــا روش هدفمن ــر ب ــار 16 نف ــده، در اختی ــل ش ــنامه حاص ــون، پرسش مضم
قضاوتــی قــرار گرفــت. یافته هــای تحقیــق نشــان داد کــه در مجمــوع تعــداد 
21 مضمــون پایــه بــرای پذیــرش شــهروندی شــرکتی شناســایی شــد و ایــن 
مضامیــن پایــه در ســه مضمــون ســازمان دهنــده شــامل عوامــل مربــوط بــه 
ــط  ــه محی ــوط ب ــل مرب ــازمان و عوام ــه س ــوط ب ــل مرب ــت، عوام ــط صنع محی
بــا اســتفاده از تکنیــک دیمتــل،  کالن طبقه بنــدی شــدند. همچنیــن، 
مشــخص شــد کــه از نظــر تاثیرگــذاری، به ترتیــب، عوامــل مربــوط بــه محیــط 
ــط کالن،  ــه محی ــوط ب ــل مرب ــازمان و عوام ــه س ــوط ب ــل مرب ــت، عوام صنع
بیشــترین اهمیــت و تاثیرگــذاری را در کســب و کارهــای گردشــگری دارنــد.
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مقدمه
ــدن  ــرای باقی مان ــه ب ــد ک ــازمان ها دریافته ان ــروزه س ام
بایــد رضایــت تمامــی ذی نفعــان  در عرصــه رقابــت 
خــود را جلــب کننــد. در گذشــته تصــور می شــد کــه 
بــرای  تنهــا وظیفــه ســازمان، حداکثرســازی ســود 
ــا گذشــت زمــان، ســازمان ها  ــا ب ســهام داران اســت؛ ام

دریافتنــد کــه مســئولیت در قبــال ســایر ذی نفعــان 
ــه  ــت و جامع ــانه ها، محیط زیس ــان، رس ــه کارکن ازجمل
بیشــتر ســازمان در جامعــه  نه فقــط ســبب شــهرت 
می شــود؛ بلکــه بــه ســوددهی بیشــتر ســازمان نیــز 
امــروزی  ســازمان های  بنابرایــن،  می کنــد.  کمــک 
ــرورت  ــم ض ــی درحک ــخ گویی اجتماع ــوع پاس ــه موض ب
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اقلیمــی،  تغییــرات  جهانــی  تهدیــد  می کننــد.  نــگاه 
ـ  اقتصــادی  نابرابری هــای  و  طبیعــی  منابــع  کاهــش 
اجتماعــی، اشــخاص و شــرکت ها را بــر آن داشــته تــا 
تأثیــری را کــه فعالیت هایشــان در طبیعــت، اجتمــاع 
و اقتصــاد می گــذارد ارزیابــی کننــد. ایــن جریــان بــه 
ــرای محصــوالت اقتصــادی، اجتماعــی  افزایــش تقاضــا ب
 Van Velsor( ــت ــده اس ــر ش ــئوالنه تر منج ــی مس و محیط
et al., 2009(. مؤسســات و ســازمان ها نهادهایــی هســتند 

کــه فلســفه وجودی شــان نیــاز جامعــه و عامــه مــردم 
اســت. همان طــور کــه مــردم بــرای رفــع نیازهایشــان بــه 
ســازمان نیــاز دارنــد، ســازمان ها نیــز بــرای حفــظ، بقــا و 
ادامــه فعالیتشــان بــه جامعــه و مــردم نیازمندنــد. میتــن و 
ــبه دولتی  ــل ش ــه عوام ــرکت ها را به منزل ــرن1 )2005( ش ک
شــرکت ها  کــه  اســتدالل  ایــن  بــا  می کننــد؛  توصیــف 
ــا  ــه دولت ه ــواردی ک ــی در م ــوق مدن ــرای حق ــرای اج ب
قــادر بــه انجــام آن کار نباشــند، داوطلبانــه ورود می کننــد 
)Aßländer & Curbach, 2014(. ماننــد هــر صنعــت دیگــر، 

صنعــت گردشــگری نیــز شــامل ســازمان ها و شــرکت هایی 
اســت کــه بــرای دســتیابی بــه عملکــرد مالــی خــوب، 
توســعه و مزیــت رقابتــی، شــهرت، افزایــش ســود، بقــای 
بلندمــدت در دنیــای رقابتــی و بهبــود جایــگاه خــود بایــد 
ــی  ــئولیت اجتماع ــه مس ــازمانی، ب ــئولیت س ــر مس عالوه ب
ــائل  ــدار و مس ــعه  پای ــد. توس ــه کنن ــز توج ــه نی در جامع
اجتماعــی، اســتراتژی کلیــدی را بــرای آینــده  اقتصــادی 
شــرکت ها در صنعــت گردشــگری ارائــه داده انــد و نتیجــه  
آن، گردشــگری مســئوالنه و مســئولیت پذیری اجتماعــی 
اســت کــه در بــازار جهانــی یــک ضــرورت به شــمار مــی رود 

 .)Caruana et al., 2014(

در ســال های اخیــر، شــرکت ها عمومــًا شــهروند شــرکتی 
اجتماعــی  مســئولیت های  افشــای  چارچــوب  در  را 
ــهروندی  ــالح ش ــب اصط ــد و اغل ــف می کنن ــرکت تعری ش
متــرادف  را  شــرکتی  اجتماعــی  مســئولیت  و  شــرکتی 
هــم بــه کار می برنــد. درحالی کــه مســئولیت اجتماعــی 
شــرکتی بــه انتظــارات اجتمــاع از شــرکت توجــه دارد 
)مســئولیت های شــرکت( و شــهروند شــرکتی بــه ایــن 
ــال  ــود را در قب ــش خ ــرکت نق ــه ش ــه چگون ــردازد ک می پ
اجتمــاع ایفــا کنــد. شــهروندی شــرکتی، ترکیــب شــرکت 
و شــهروند بــا یکدیگــر در جامعــه اســت و تالقــی آنــان در 
ــی  ــی، اجتماع ــوق مدن ــد حق ــه می توان ــت ک ــه ای اس نقط
و به ویــژه حقــوق سیاســی شــهروندان را در بلندمــدت 
تأمیــن کنــد )Matten and Cranc, 2003(. توســعه شــهروند 
ــا  ــه آن ه ــت را دارد ک ــن مزی ــرکت ها ای ــرای ش ــرکتی ب ش
می تواننــد بــا آگاهــی از مســئولیت های اجتماعــی خــود و 
1. Mitten and Crane

بــا دســتیابی بــه حســن شــهرت مدیریــت، جلــب رضایــت 
کســب  فراوانــی  منافــع  ســرمایه،  جــذب  و  کارکنــان 
کننــد )حجــازی و ابوحمــزه، 1393(. به رغــم افزایــش 
روزافــزون اهمیــت شــهروندی شــرکتی در جهــان امــروز، 
شــهروندی  حــوزه  در  محــدودی  بســیار  پژوهش هــای 
اســت.  شــده  انجــام  گردشــگری  صنعــت  در  شــرکتی 
ــن  ــرورت پرداخت ــده و ض ــاره ش ــوارد اش ــه م ــه ب ــا توج ب
کســب وکارهای  در  شــرکتی  شــهروندی  مســئله  بــه 
ــه دنبــال شناســایی عوامــل  گردشــگری، ایــن پژوهــش ب
اثرگــذار و اثرپذیــر در پذیــرش شــهروندی شــرکتی در 
و  ســاختاردهی  و  گردشــگری  صنعــت  کســب وکارهای 
ــت؛  ــر اس ــا یکدیگ ــل ب ــن عوام ــل ای ــاط متقاب ــن ارتب تعیی
بنابرایــن مســئله اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه چــه 
عواملــی در کســب وکارهای گردشــگری بــرای پذیــرش 

ــت. ــر اس ــرکتی مؤث ــهروندی ش ش

مروری بر ادبیات
شهروندی شرکتی

شــهروندی شــرکتی، مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها، 
اصطالحاتــی  پایــداری  و  ســازمانی  مســئولیت پذیری 
بــزرگ  شــرکت های  در   2000 ســال  از  کــه  هســتند 
از  بســیاری  همچنیــن  یافتنــد.  رواج  دانشــگاه ها  و 
کــه  کننــد  حاصــل  اطمینــان  می خواهنــد  ذی نفعــان 
اســتانداردهای  بــه  فزاینــده ای  به طــور  شــرکت ها 
در  به نــدرت  کــه  جهانــی،  هنجارهــای  و  کســب وکار 
ــد  ــدی دارن ــود، پایبن ــده می ش ــرکت ها دی ــتور کار ش دس
مفهــوم  شــرکت ها،  از  بســیاری   .)Waddock, 2008(

شــهروندی شــرکتی را بــه ایــن منظــور اجــرا می کننــد 
کــه بــه عمــوم مــردم نشــان دهنــد بــه شــیوه ای مســئوالنه 
 .)McEachern, 2015( برابــر جامعــه رفتــار می کننــد در 
شــهروندی شــرکتی نوعــی از رفتارهــای داوطلبانــه اســت 
کــه شــرکت ها می تواننــد بــا کمــک آن وجهــه خــود را 
 .)Carrigan et al., 2013( بیــن عمــوم مــردم ارتقــا بخشــند
ــرای  ــرکت ب ــی ش ــده توانای ــرکتی دربرگیرن ــهروندی ش ش
بــا جامعــه اســت؛ به گونــه ای کــه  مدیریــت روابطــش 
به حداکثررســاندن  و  منفــی  آثــار  به حداقل رســاندن 
شــرکتی  شــهروندی  شــود.  ســبب  را  آن  بهــره وری 
ــط  ــت مرتب ــازمانی و وضعی ــای س ــان دهنده فعالیت ه نش
ــه ذی نفعــان  ــوط ب ــا تعهــدات اجتماعــی و تعهــدات مرب ب
ســازمان اســت. به عبارت دیگــر، شــهروند شــرکتی بــه 
ــی  ــای اجتماع ــق ارزش ه ــز خل ــارت و نی ــه ای از تج طریق
اطــالق می شــود کــه فراتــر از الزامــات قانونــی، اخالقــی و 
خواســته های عمومــی و اقدامــات قانونــی در پاســخ گویی 
 .)Luetkenhorst, 2004( اســت  ذی نفــع  گروه هــای  بــه 
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ــا  درواقــع، شــهروند شــرکتی ترکیــب شــرکت و شــهروند ب
یک دیگــر در جامعــه مــدرن اســت کــه از نــگاه آن، جامعــه 
از شــهروندانی حقیقــی )افــراد( و حقوقــی )شــرکت ها( 
تشــکیل یافتــه اســت )Molina et al., 2010( و شــرکت ها 
ــهروندی  ــف ش ــه وظای ــال جامع ــراد، در قب ــابه اف ــم مش ه
ــز  ــهروندی نی ــوق ش ــی حق ــان از برخ ــار آن ــد و در کن دارن

برخوردارنــد.
مزیت هــای  محقق ســازی  توانایــی  شــرکتی  شــهروند 
بــزرگ، هــم بــرای کســب وکار و هــم بــرای جامعــه را دارد. 
ــه شــرکت ها در کســب ســرمایه  فعالیت هــای شــهروندی ب
می کنــد  کمــک  اعتبــار  و  شــهرت  بــاارزش،  و  کمیــاب 
ــرای  ــره ب ــی در مذاک ــش توانای ــث افزای ــه باع ــه درنتیج ک
قراردادهــای جذاب تــر بــا دولــت، جــذب کارکنــان بالقــوه، 
مطالبــه قیمــت بیشــتر بــرای محصــوالت و کاهــش هزینــه 
از   .)1393 ابوحمــزه،  و  )حجــازی  می شــود  ســرمایه 
طــرف دیگــر، نظــام شــهروند شــرکتی در عملکــرد رقابتــی 
ــد  ــا را وادار می کن ــذارد و آن ه ــر می گ ــز تأثی ــرکت ها نی ش
ــا به منظــور کارایــی بیشــتر بــه محیط هــای رقابتــی وارد  ت
شــوند و از ایــن طریــق، ســودی درخــور توجــه را نصیــب 
خــود کننــد )Vitezi, 2006(. بنابرایــن، توســعه شــهروندی 
شــرکتی بــه حکمرانــی خــوب، رعایــت قوانیــن و مقــررات، 
رعایــت اصــول اخــالق کســب و کار، رعایــت حقــوق انســان 
 Mclntosh &( و پیشــگیری از فســاد اداری منجــر می شــود

.)Thomas, 2004

از  فزاینــده ای  به طــور  شــرکت ها  اخیــر،  ســال های  در 
می کننــد  اســتقبال  شــرکتی  شــهروندی  راهبردهــای 
لحــاظ  از  کــه  )Googins & Mirvis, 2006(. شــرکت هایی 

شــهروندی شــرکتی در ســطح باالیــی هســتند، بــرای 
بــرای  بهتــر،  کیفیــت  بــا  محصوالتــی  مشتریانشــان 
و  آمــوزش  طریــق  از  بیشــتر  انگیزه هــای  کارکنانشــان 
فرصت هــای شــغلی و بــرای ذی نفعانشــان ارزش اخالقــی 
 Maignan & Ferrell,( ــد ــه ارمغــان می آورن منحصربه فــرد ب
2001( و نیــز شــهروندی شــرکتی بــه افزایــش شــهرت 

 Chadwick, &؛ Alam & Rubel, 2014؛ Wang, 2014( شرکت
نجــات،  و  ســلطانی  ؛   Tsai et al., 2012 ؛   2009 Walters

ــدد از  ــتفاده مج ــه اس ــل ب ــتری و تمای ــذب مش 1396(، ج
خدمــات شــرکت )Tsai et al., 2012 ؛ســلطانی و نجــات، 
 Lin, )Wang et al., 2013؛  ســازمانی  اعتمــاد   ،)1396
2010؛ مشــبکی اصفهانــی و همــکاران، 1398(، هویــت 

ســازمانی )Camilier, 2017 ؛Rego et al., 2010 ؛قاســم زاده 
مزیــت  افزایــش  کلــی  به طــور  و   ،)1393 همــکاران،  و 

شــرکت کمــک می کنــد.  )Levin et al., 1995( رقابتــی
لــوک و ســیتمن )2003( براســاس ســطح فعالیت هــای 

شــهروند شــرکتی مؤسســات، ســه الگوی شــهروند شرکتی 
کســب  اهــداف  )دارای  حداقل گــرا  الگــوی  از  متشــکل 
ــتانه  ــوی بشردوس ــهام داران(، الگ ــرای س ــروت ب ــود و ث س
و  ســهام داران(  بــرای  خیرخواهانــه  اهــداف  )دارنــده 
الگــوی عامه گرایانــه )دارنــده هــدف خدمــت بــه همــه 
را معرفــی می کننــد.  ســهام داران داخلــی و خارجــی( 
ــار  ــامل چه ــرکتی ش ــهروندی ش ــوم ش ــال، مفه درعین ح

وجــه شــهروندی اســت کــه عبارت انــد از:
1( وجــه اول، شــهروند اقتصــادی اســت کــه در آن بر کســب 
ــهام داران از راه  ــر س ــان و دیگ ــرای کارکن ــودآور ب ــع س مناف

ــود؛ ــد می ش ــون تأکی ــای گوناگ ــاختن فرصت ه فراهم س
2( وجــه دوم، شــهروند  قانونــی اســت کــه بــه تعهــدات 
در  کســب وکار  مأموریت هــای  تحقــق  بــرای  شــرکت 

دارد؛ اشــاره  قانونــی  الزامــات  چارچــوب 
3( وجــه ســوم، شــهروند اخالقــی اســت کــه در آن بــه 
ــه  ــی، ک ــد اخالق ــروی از قواع ــرای پی ــرکت ب ــدات ش تعه
معــرف رفتــار مناســب در جامعــه اســت، اشــاره دارد؛

بــر  کــه  اســت  داوطلبانــه  شــهروند  چهــارم،  وجــه   )4
تعهــدات شــرکت در فعالیت هــای تجــاری خــود در حــدی 
فراتــر از الزامــات قانونــی و مبتنی بــر مفاهیــم اخالقــی و 
مســئولیت های اجتماعی در قبــال جامعــه و ذی نفعان تأکید 

احمــدی، 1395(. )King & Makinnnon, 2000 ؛  می کنــد 

مسئولیت اجتماعی و شهروندی شرکتی
بــه  گردشــگری  شــرکت های  طوالنی مــدت  موفقیــت 
توانایــی آن هــا در رســیدگی بــه نیازهــای کســانی کــه 
ــروزه  ــتگی دارد. ام ــتند بس ــان هس ــر فعالیتش ــت تأثی تح
جهانی شــدن،  علــت  بــه  گردشــگری  شــرکت های 
کرده انــد؛  کســب  را  بســیاری  کســب  وکار  فرصت هــای 
اثــر  در  کــه  ســازمانی،  پیچیدگی هــای  علــت  بــه  امــا 
مســئولیت های  بایــد  آمــده،  به وجــود  جهانی شــدن 
آگاه  بایــد  شــرکت ها  بگیرنــد.  برعهــده  نیــز  جدیــدی 
کســب وکار  یــک  پایدار بــودن  و  موفقیــت  کــه  باشــند 
فقــط از طریــق به حداکثررســاندن ســود در کوتاه مــدت 
حاصــل نمی شــود. در ایــن حــوزه تعــدادی از شــرکت ها، 
اســتراتژی مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها را پذیرفته انــد 
ــز  ــرکتی نی ــهروندی ش ــون ش ــری چ ــای دیگ ــا نام ه ــه ب ک
ــدن در  ــود )Golja & Nizic, 2010(. درگیر ش ــی می ش معرف
رفتارهــای مســئولیت اجتماعــی در میــان انواع کســب  وکار 
در صنایــع و کشــورهای متعــدد رایــج شــده و دولت هــا 
قوانیــن و مقرراتــی را بــرای مســئولیت های شــرکت ها 
مصرف کننــدگان  و  داده انــد  افزایــش  جامعــه  برابــر  در 
درمــورد مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها آگاه تــر شــده اند 
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را  اجتماعــی  مســئولیت پذیری   .)Anadol et al., 2015(

درک  بهتــر  ذی نفعــان  نظریــه  چارچــوب  در  می تــوان 
و  بقــا  کــه  می دهــد  نشــان  ذی نفعــان  نظریــه  کــرد. 
موفقیــت ســازمان مشــروط بــه جلــب رضایــت  ذی نفعــان 
ــود(  ــاندن س ــد به حداکثررس ــادی )مانن ــد اقتص ــم در بع ه
ــی  ــرد اجتماع ــد عملک ــادی )مانن ــد غیراقتص ــم در بع و ه
ــف  ــان مختل ــای ذی نفع ــع نیازه ــدف رف ــا ه ــرکت ها( ب ش
ــئول  ــرکت مس ــه، ش ــن نظری ــاس ای ــت. براس ــرکت اس ش
ســهام داران و نیــز گروه هــای دیگــر در جامعــه اســت. 
ایــن نظریــه همچنیــن فــرض می کنــد کــه شــرکت ها 
نه فقــط در مقابــل ذی نفعــان خــود، بلکــه در مقابــل انــواع 

.)Kim, 2009( مســئول اند  نیــز  جامعــه  در  گروه هــا 
شــرکتی  شــهروندی  و  اجتماعــی  مســئولیت  مفاهیــم 
ــن  ــردِو ای ــه ه ــه این ک ــد؛ ازجمل ــی دارن ــتراکات فراون اش
مفاهیــم براســاس چارچــوب پایــداری و توســعه پایدارنــد 
ــمت  ــگری به س ــب وکارهای گردش ــت کس ــور حرک و به منظ
توســعه پایــدار عمــل می کننــد. همچنیــن ایــن دو مفهــوم 
ــی در  ــات جهان ــا و مطالب ــا و گرایش ه ــر پویش ه مبتنی ب
و کســب وکارهای  آگاهانــه شــرکت ها  رفتــار  بــا  رابطــه 
جامعــه،  زیســت،  محیــط  قبــال  در  گردشــگری، 
ــال،  ــد. بااین ح ــل می کنن ــهروندان و ... عم ــگ، ش فرهن
برخــی  در  شــرکتی  شــهروند  و  اجتماعــی  مســئولیت 
حوزه هــا تفاوت هایــی دارنــد. بــا جمع بنــدی نظریــات 
ــاره تفــاوت بیــن ایــن دو مفهــوم  نویســندگان متعــدد درب
ــکاران،  ــت و هم ــان سرش )Locke & Siteman, 2003؛ رحم

1386؛  قلی پــور،  1391؛  همــکاران،  و  جاویــد  1388؛ 
و  اجتماعــی  مســئولیت  همــکاران، 1395(،  و  ســلطانی 
شــهروند شــرکتی در جــدول 1 با یکدیگر مقایســه می شــوند.

جدول 1: مقایسه شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی

شهروند شرکتیمسئولیت اجتماعی

 نگاهی بدبینانه و طلبکارانه به
 مسئولیت های بنگاه در برابر

جامعه

 نگاهی متوازن به حقوق
مسئولیت های بنگاه در برابر جامعه

بنگاه یک نهاد استبنگاه یک سازمان است

پاسخ گویی به نیازنگاه عقالیی و محاسبه ای

مفهوم کل نگرمفهوم جزء نگر

 نادیده گرفتن حقوق سیاسی
توجه به حقوق سیاسی شهروندانشهروندان

داشتن خاصیت هم افزاییروابط خطی

 داشتن نگاه ابزاری درمورد
شهروندان و بنگاه

 داشتن نگاه سیاسی درباره
شهروندان و بنگاه

پیشینه پژوهش
ــه  ــی و همــکاران )1398( در پژوهشــی ب مشــبکی اصفهان
بررســی نقــش شــهروندی شــرکتی در شــکل گیری اعتمــاد 
و هویــت ســازمانی در میــان کارکنــان دانشــگاه مازنــدران 
پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه شــهروندی 
ــر  ــازمانی تأثی ــاد س ــازمانی و اعتم ــت س ــرکتی در هوی ش

ــاداری دارد. معن
ــی  ــه بررس ــی ب ــکاران )1395( در پژوهش ــلطانی و هم س
و  مشــتریان  وفــاداری  در  شــرکتی  شــهروندی  تأثیــر 
تبلیغــات توصیــه ای در صنعــت بیمــه پرداختنــد. نتایــج 
ــاختاری  ــادالت س ــتفاده از مع ــا اس ــه ب ــش، ک ــن پژوه ای
انجــام شــده اســت، نشــان داد شــهروندی شــرکتی در 
ــد  ــژه برن ــتریان و ارزش وی ــت مش ــرکت، رضای ــهرت ش ش

تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
احمــدی و همــکاران )1395( در مطالعــه ای بــا عنــوان 
شــرکتی:  شــهروندی  بــا  کســب وکار  اخــالق  »رابطــه 
نقــش میانجی گــر مســئولیت اجتماعــی و حکمرانــی« 
کردســتان  اســتان  تولیــدی  تعاونــی  شــرکت های  در 
نشــان دادنــد کــه متغیــر اخــالق کســب وکار بــا شــهروندی 
ــالق  ــز اخ ــادار دارد و نی ــتقیم و معن ــه مس ــرکتی رابط ش
ــئولیت  ــر مس ــای میانجی گ ــق متغیره ــب وکار از طری کس
اجتماعــی و حکمرانــی بــا شــهروندی شــرکتی رابطــه 

و معنــادار دارد. غیرمســتقیم 
نجــات )1394( پایان نامــه خــود بــا عنــوان »بررســی تأثیــر 
ــات  ــتریان و تبلیغ ــاداری مش ــر وف ــرکتی ب ــهروندی ش ش
دهان به دهــان« بــه ایــن نتیجــه رســید کــه شــهروندی 
ــتریان و ارزش  ــت مش ــرکت، رضای ــهرت ش ــرکتی در ش ش

ــد تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.  ــژه برن وی
عنــوان  بــا  پژوهشــی  در   )2014( کوبــراچ  و  ابالنــدر 
ــه ســمت درکــی جدیــدی  »شــرکت به عنــوان شــهروند؟ ب
مفهومــی  مــدل  براســاس  شــرکتی«  شــهروندی  از 
ــق  ــده از تحقی ــرکتی برگرفته ش ــهروندی ش ــط یافته ش بس
ماتــن و کــرن )2003( بــه بررســی نقــش جدیــد شــرکت ها 
ــن از ماتــن و  در جامعــه پرداختــه اســت و بــا الهام گرفت
ــه  ــد ک ــان می کنن ــه، بی ــر رفت ــدم جلوت ــرن )ibid( یک ق ک
وضعیــت شــرکت ها به منزلــه شــهروند صرفــًا بــه تعامــل و 
درگیرشــدن واقعــی آن هــا در ارائــه حقــوق شــهروندی بــه 

ــت. ــده اس ــف نش ــران تعری دیگ
»درک  عنــوان  بــا  مطالعــه ای  در   )2009( کیــم 
صنعــت  در  شــرکت ها  اجتماعــی  مســئولیت پذیری 
ــگری  ــازمان های گردش ــه س ــد ک ــان دادن ــگری« نش گردش
بــه  بیشــتر  اجتماعــی  مســئولیت پذیری  حــوزه  در 
و  میزبــان  جامعــه  از  پشــتیبانی  و  تأثیــرات  مدیریــت 
ــش  ــن پژوه ــج ای ــن، نتای ــد. عالوه برای ــاف می پردازن اصن
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بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه ارزش هــای اخالقــی 
شــرکت های بــزرگ گردشــگری، بــا ســابقه بیشــتر، بــا 
ارتبــاط  گردشــگری  ســازمان های  مســئوالنه  رفتــار 

اســت. تأثیرگــذار  آن هــا  در  و  دارد  مســتقیم 
ــرکتی  ــهروندی ش ــورد ش ــس )2006( درم ــز و مروی گوگین
ــرای  ــدی ب ــی جدی ــد و روش شناس ــام دادن ــی انج پژوهش
مطابــق  دادنــد.  توســعه  شــرکتی  شــهروندی  مراحــل 
ــه  ــج مرحل ــب پن ــرکتی را در قال ــهروندی ش ــدل، ش ــا م ب
تغییــر  و  یکپارچگــی  نــوآوری،  درگیــری،  ابتدایــی، 
مرحلــه  هــر  آن هــا  می کننــد.  تعریــف  دگرگونــی  یــا 
را بــه همــراه ابعــاد مربوطــه تعریــف کــرده، در قالــب 

می کننــد. ارزیابــی  پرســش نامه 
بررســی  بــه  مقالــه ای  در   )2005( همــکاران  و  لنســن 
برزیلــی  شــرکت های  در  شــرکتی  شــهروندی  وضعیــت 
پرداختنــد. تحقیــق آن هــا نشــان داد کــه شــرکت های 
برزیلــی درک عمیقی از شــهروند شــرکتی دارنــد؛ درنتیجه 
ادغــام شــهروندی  بــرای  اســتراتژیکی  و تمایــل  قصــد 
شــرکتی بــا کسب وکارشــان دارنــد. بااین حــال، زمانــی 
کــه به صــورت عملــی شــهروندی شــرکتی در رهبــری، 
ــه کار  ــفافیت ب ــان و ش ــط ذی نفع ــت، رواب ــاختار، مدیری س
مراحــل  در  شــهروندی  نظــر  از  آن هــا  بلــوغ  مــی رود، 
ابتدایــی باقــی می مانــد. درمجمــوع، شــرکت های برزیلــی 
ــا  ــد، ام ــی درک کرده ان ــرکتی را به خوب ــهروند ش ــوم ش مفه

در عمــل بــه آن، پیشــرفت زیــادی نداشــته اند. 

روش تحقیق
ــر روش  ــردی و از نظ ــدف، کارب ــر ه ــر از نظ ــق حاض تحقی
ــات  ــت. در تحقیق ــافی اس ــه اکتش ــش آمیخت ــوع پژوه از ن
زمینه یابــی  درصــدد  پژوهشــگر  اکتشــافی،  آمیختــه 
»موقعیــت نامعیــن« اســت. بــرای ایــن منظــور، در توالــی 
ســپس  و  کیفــی  داده هــای  ابتــدا  داده هــا،  گــردآوری 
داده هــای کّمــی گــردآوری می شــوند و پژوهشــگر برمبنــای 
ــه  ــعی دارد ک ــی، س ــای کیف ــل از داده ه ــای حاص یافته ه
تعمیم پذیــری  تــا  کنــد  گــردآوری  را  کّمــی  داده هــای 
ــوع  ــق از ن ــن تحقی ــن ای ــازد. همچنی ــر س ــا را میس یافته ه
اکتشــافی اســت؛ زیــرا به دنبــال شناســایی و کشــف عوامل 
کســب وکارهای  در  شــرکتی  شــهروندی  پذیــرش  مؤثــر 
گردشــگری ـ به رغــم تعــداد انــدک منابــع موجــود ـ اســت. 
در بخــش کّمــی از نــوع تصمیم گیــری چندمعیــاره اســت، 
بــه علــت آن کــه بــا نظرســنجی از خبــرگان، به صــورت 
ــل  ــان عوام ــل می ــاط متقاب ــی ارتب ــی بررس ــی، در پ میدان
ــب و کارهای  ــرکتی در کس ــهروندی ش ــرش ش ــر در پذی مؤث

ــت.  ــه آن هاس ــاختاردهی ب ــگری و س گردش

ابــزار گــردآوری اطالعــات در بخــش کیفــی، اســناد و 
مــدارک آرشــیوی و در بخــش کّمــی پرســش نامه اســت. از 
ــری  ــذاری و اثرپذی ــدار اثرگ ــن مق ــرای تعیی ــش نامه ب پرس
ــه  ــده ک ــتفاده ش ــده اس ــای شناسایی ش ــک از معیاره هری
اســت.  کیفــی  بخــش  از  حاصــل  یافته هــای  براســاس 
بــرای تجزیه وتحلیــل داده هــا، در بخــش کیفــی از تحلیــل 
مضمــون بــا نرم افــزار مکس کیــودی ای 12 اســتفاده شــد. 
تحلیــل مضمــون روشــی بــرای شــناخت، تحلیــل و گزارش 
الگوهــای موجــود در داده هــای کیفــی اســت. ایــن روش، 
فراینــدی بــرای تحلیــل داده هــای متنــی اســت و داده های 
تفصیلــی  و  غنــی  داده هایــی  بــه  را  متنــوع  و  پراکنــده 
تحلیــل   .)Braun and Clarke, 2006( می کنــد  تبدیــل 
مضمــون مبتنی بــر فراینــد کدگــذاری اســت. مضمــون 
یــا تــم الگویــی اســت کــه در داده هــا یافــت می شــود 
جنبه هایــی  تفســیر  و  ســازمان دهی  توصیــف،  بــه  و 
مضامیــن  تحلیــل  می پــردازد.  بررسی شــده  پدیــده  از 
براســاس رویــه ای مشــخص، مضامیــن پایــه )کدهــا و 
ســازمان دهنده  مضامیــن  متــن(،  در  اساســی  نــکات 
)مقــوالت به دســت آمده از ترکیــب و تلخیــص مضامیــن 
پایــه( و مضامیــن فراگیــر )مضامیــن عالــی دربر گیرنــده 
اصــول حاکــم بــر متــن درحکــم یــک کل( را ســازمان دهی 
ــم  ــن رس ــبکه های مضامی ــورت ش ــپس به ص ــد و س می کن
ــان  ــطح نش ــه س ــن س ــن ای ــط بی ــه در آن رواب ــوند ک می ش
داده می شــود )عابــدی و همــکاران، 1390(. همچنیــن 
چندمعیــاره  تصمیم گیــری  روش  از  کّمــی،  بخــش  در 
ارتباطــات  بررســی  بــرای  دیمتــل  تکنیــک  مبتنی بــر 
متاقبــل میــان عوامــل شناسایی شــده اســتفاده شــد. 
ابزارهــای جامــع به منظــور  از  تکنیــک دیمتــل1 یکــی 
ســاخت و تحلیــل مدل هــای ســاختاری اســت کــه رابطــه  
 Wu & Lee,( بیــن فاکتورهــای پیچیــده را تحلیــل می کنــد
ــی از  ــل برخ ــق و ح ــور تحقی ــک به منظ ــن تکنی 2007(. ای

ــی  ــای تحقیقات ــی رود و از متده ــه کار م ــده ب ــائل پیچی مس
ــاص و  ــائل خ ــه بندی مس ــر و خوش ــرای درک بهت ــی ب علم
پیچیــده اســت )Hori & Shimizu, 1999(. تکنیــک دیمتــل 
ــه های  ــاس مقایس ــری براس ــای تصمیم گی ــواع روش ه از ان
قضــاوت  از  بهره منــدی  بــا  روش  ایــن  اســت.  زوجــی 
ــتم  ــک سیس ــود در ی ــل موج ــایی عوام ــرگان در شناس خب
به کارگیــری  بــا  و  آن هــا  بــه  نظام منــد  ســاختاردهی  و 
از  سلســله مراتبی  ســاختاری  گراف هــا،  نظریــه  اصــول 
عوامــل موجــود در سیســتم را همــراه بــا اســتخراج روابــط 
تأثیرگــذار و تأثیرپذیــر ارائــه می دهــد؛ به گونــه ای کــه 
شــدت اثــر روابــط مذکــور را به صــورت امتیــاز عــددی 

1. Decision Making Trail and Evaluation
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به نســبت  روش  ایــن  برتری هــای  از  می کنــد.  معیــن 
ســایر روش هــای تصمیم گیــری، اســتفاده از بازخــورد 
روابــط اســت؛ یعنــی در ســاختار ایــن تکنیــک، هــر عنصــر 
می توانــد در کلیــه عناصــر هم ســطح، ســطح های باالتــر و 
پایین تــر از خــود تأثیــر گــذارد و در مقابــل نیــز از هریــک از 

 .)Webber et al., 2003( آن هــا تأثیــر پذیــرد
ــیوی  ــوای آرش ــی، محت ــش کیف ــاری در بخ ــه آم جامع
ــوع  ــا موض ــی ب ــی و خارج ــاالت داخل ــب و مق ــد کت مانن
ــری  ــت نمونه گی ــی اس ــت. گفتن ــرکتی اس ــهروندی ش ش
در ایــن بخــش به صــورت غیراحتمالــی هدفمنــد انجــام 
ــترس  ــع در دس ــی مناب ــا بررس ــه ب ــورت ک ــد؛ به این ص ش
در قالــب کتــب، مقــاالت، رســاله ها و ... در پایگاه هــای 
 Science Direct ،Scopus ،Emerald همچــون  علمــی، 
و نیــز پروژه هــا و مطالعــات Boston College )یکــی از 
شــهروند  مطالعــات  حــوزه  در  پیشــرو  دانشــگاه های 
ــت از  ــد و درنهای ــاب ش ــه انتخ ــت مطالع ــرکتی(، هف ش
ــه  ــت یافت ــری دس ــباع نظ ــه اش ــا ب ــن نمونه ه ــق ای طری
ــر از  ــانزده نف ــز ش ــی نی ــش کّم ــاری بخ ــه آم ــد. جامع ش
ــگری  ــی و گردش ــوزه بازاریاب ــگاهی در ح ــرگان دانش خب
تهــران  شــهر  گردشــگری  کســب وکارهای  مدیــران  و 
تشــکیل داده انــد. گفتنــی اســت کــه در تکنیــک دیمتل، 
حجــم نمونــه حــدود 15 تــا 20 نفــر بــرای تحلیــل کافــی 
بررســی  بــرای  )Wu & Lee, 2007(. همچنیــن  اســت 
اعتبــار در بخــش کیفــی، کل فراینــد تحقیــق را اســاتید 
مطالعــه  کرده انــد.  بازبینــی  و  مطالعــه  حــوزه  ایــن 
فراینــد تحقیــق از طریــق نشــان دادن مســیر تصمیمــات 

خــام،  داده هــای  تمامــی  قــراردادن  همچنیــن  و 
داده هــای تحلیل شــده، و مضامیــن در اختیــار اســاتید و 
بررســی دقیــق نظریــات صاحب نظــران صــورت گرفــت و 
ــش  ــد. در بخ ــد ش ــده تأیی ــای استفاده  ش ــتی گام ه درس
مجــدد  آزمــون  از  پایایــی  تعییــن  به منظــور  کّمــی، 
ــع  ــن توزی ــور ضم ــت؛ به همین منظ ــده اس ــتفاده ش اس
ــاری  ــه آم ــراد جامع ــر از اف ــن ده نف ــش نامه ها در بی پرس
در دو نوبــت، ضریــب هم بســتگی اســپیرمن بیــن نتایــج 
حاصــل از دو نوبــت، مقــدار 0/89 محاســبه شــد کــه 

نشــان دهنده تأییــد پایایــی اســت. 

یافته های بخش کیفی 
ــا بررســی دقیــق ادبیــات تحقیــق شــهروندی شــرکتی  ب
ــت وجو در  ــس از جس ــگری، پ ــب وکارهای گردش در کس
ــداد 7  ــدد، تع ــی متع ــای علم ــون و پایگاه ه ــع گوناگ مناب
مطالعــه متناســب بــا اهــداف تحقیــق شناســایی و بــرای 
تحلیــل مضمــون انتخــاب شــدند کــه جامعیــت الزم 
دربــاره عوامــل مؤثــر در پذیــرش شــهروندی شــرکتی را 
ــا مطالعــه عمیــق ایــن متــون، 45 عبــارت و  داشــتند. ب
بــه تبــع آن 45 کــد اســتنتاج شــد. 21 مضمــون پایــه و 3 
مضمــون ســازمان    دهنده اســتخراج شــد. عناویــن ایــن 
ســه مضمــون عبارت انــد از: عوامــل مربــوط بــه محیــط 
ــون  ــا مضم ــط کالن ب ــت و محی ــط صنع ــازمان، محی س
فراگیــر عوامــل مؤثــر در پذیــرش شــهروندی شــرکتی در 
کســب وکارهای گردشــگری. در ادامــه، ایــن مراحــل بــه 

ــود. ــریح می ش ــک تش تفکی

جدول 2: کدهای استخراجی و مضامین پایه عوامل پذیرش شهروندی شرکتی

مضامین پایهکدهای استخراجیمنبع

بنیاد هیتاچی 
)2007(

منابع سازمانکمبود منابع

دانش وآگاهی سازمان در حوزه شهروندی  شرکتیفقدان درک و آگاهی درباره شهروندی شرکتی

فرهنگ و ارزش سازماننداشتن ارزش های بنیانی و سازمانی با هدف عملکرد اجتماعی

نهادهای قانونیفقدان فشارها و قوانین مبتنی بر رعایت شهروندی شرکتی

ذی نفعان داخلی سازمان )کارکنان، سهام داران(فشار واردنکردن ذی نفعان داخلی سازمان

ذی نفعان خارجی )تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، فشار واردنکردن ذی نفعان خارجی سازمان
مصرف کنندگان(

نگرش رهبری، شیوه مدیریتی مدیر عالی سازماندرگیرنشدن رهبران عالی در پذیرش و توسعه شهروندی شرکتی در سازمان

نگرش و عملکرد مدیران میانی و مدیران عملیاتیدرگیر نشدن مدیران میانی و عملیاتی در پذیرش و توسعه شهروندی شرکتی در سازمان



شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در پذیرش شهروندی شرکتی 
در کسب  وکارهای گردشگری

309ایرانی  و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ة ع

نام
صل

ف
14

00
هار

ل، ب
  او

اره
شم

م ، 
ده

ل 
سا

مضامین پایهکدهای استخراجیمنبع

وادک )2008(

سرمایه گذارانفشار واردنکردن برای پاسخ گویی به نیازها از سوی سرمایه گذاران آگاه اجتماعی

نهادهای ارزیابی کنندهفقدان رتبه بندی شرکت ها از لحاظ شاخص های عملکرد اجتماعی 

رقبافقدان رقابت بین شرکت ها برای مسئولیت های اجتماعی

ذی نفعان داخلی سازمان )کارکنان، سهام داران(فشارواردنکردن ذی نفعان داخلی

ذی نفعان خارجی )تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، فشارواردنکردن ذی نفعان خارجی
مصرف کنندگان(

ذی نفعان داخلی سازمان )کارکنان، سهام داران(ارائه ندادن اصول و استانداردهای مسئولیت اجتماعی از طرف ذی نفعان برای شرکت ها

ذی نفعان خارجی )تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، ارائه ندادن اصول و استانداردهای مسئولیت اجتماعی از طرف ذ ی نفعان برای شرکت ها.
مصرف کنندگان(

جوامع علمیفقدان مطالعه و پژوهش در حوزه شهروندی شرکتی

ولوا )2010(

دانش وآگاهی سازمان در حوزه شهروندی  شرکتینداشتن دانش و آگاهی الزم درباره شهروندی شرکتی 

دانش وآگاهی سازمان در حوزه شهروندی  شرکتینداشتن توانایی و ظرفیت ها

ساختار سازمانینداشتن ساختار و ابزار الزم

ساختار سازمانیفقدان ارتباطات داخلی و خارجی

والور )2005(

منابع سازمانکمبود منابع مانند پول و زمان

منابع سازمانکمبود منابع انسانی

ساختار سازمانینبودن فرایندهای مدیریتی

مک کینزی 
)2010( نقل از 

ولوا )2010(
استراتژی سازمانیپیچیدگی اجرای یکپارچه استراتژی در سراسر شرکت

گوگینس و مرویس
)2006(

دانش وآگاهی سازمان در حوزه شهروندی  شرکتیدرک نکردن شهروندی شرکتی

منابع سازماننداشتن تخصص و تجهیزات الزم 

فرهنگ و ارزش سازمانهم ترازنبودن ارزش شرکت با ارزش های شهروندی شرکتی 

نگرش رهبری، شیوه مدیریتی مدیر عالی سازمانبی عالقگی مدیر عالی به شهروندی شرکتی و مهم نبودن این استراتژی برای او

استراتژی سازمانبی عالقگی مدیر عالی به شهروندی شرکتی و مهم نبودن این استراتژی برای او

اهداف سازمانیجزو اهداف شرکت نبودن

نهادهای نظارتینظارت نکردن سازمان های متعدد بر عملکرد شرکت ها 

نظارت نکردن سازمان های متعدد بر عملکرد شرکت ها
سازمان های انتفاعی )سازمان گردشگری،سازمان 

محیط زیست، شهرداری، اتحادیه های هتل و 
رستوران، انجمن صنفی آژانس های گردشگری(

سازمان های غیرانتفاعی )NGO های گردشگری و نظارت نکردن سازمان های متعدد بر عملکرد شرکت ها
زیست محیطی، سازمان های خیریه(

رقبارقابتی نبودن کسب وکارها،

فشارواردنکردن سازمان های گوناگون )دولت، سازمان های غیرانتفاعی(
سازمان های انتفاعی )سازمان گردشگری، سازمان 

محیط زیست، شهرداری، اتحادیه های هتل و 
رستوران، انجمن صنفی آژانس های گردشگری(

سازمان های غیرانتفاعی )NGO های گردشگری و فشارواردنکردن سازمان های گوناگون )دولت، سازمان های غیرانتفاعی(
زیست محیطی، سازمان های خیریه(

جوامع رسانه ایمعرفی نکردن سازمان های برتر حوزه شهروندی شرکتی از سوی جوامع رسانه ای

وانگ و همکاران 
)2013(

منابع سازماننداشتن بودجه کافی 

منابع سازمانکمبود منابع انسانی

ذی نفعان داخلی سازمان )کارکنان، سهام داران(درگیرنشدن کارکنان در فعالیت های شهروندی

نگرش رهبری، شیوه مدیریتی مدیر عالی سازماندرگیرنشدن و درک شهروندی و پشتیبانِی رهبری شرکت

نگرش و عملکرد مدیران میانی و مدیران عملیاتیهمکاری نکردن رهبران سطح متوسط در واحدهای کسب وکار در فعالیت های شهروندی 

ذی نفعان داخلی سازمان )کارکنان، سهام داران(ضعیف بودن حس مسئولیت پذیری اجتماعی در سراسر شرکت و بین کارکنان
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جدول 3 توضیحات بیشتری در مورد مضامین پایه استخراج شده ارائه می دهد.

جدول 3: مضامین پایه

مضامین پایه

اهداف سازمان: هدف از تأسیس سازمان هم راستا با شهروندی شرکتی و اهمیت عملکرد اجتماعی است. فعالیت های شهروندی جزو 
اهداف سازمان است.

فرهنگ و ارزش سازمان: مجموعه باورها و انتظارات و ارزش های یادگرفته شده و مشترک اعضای سازمان است. فرهنگ می تواند 
جهت گیری استراتژیک سازمان را تحت تأثیر قرار دهد و باعث تغییر شود. هم ترازبودن ارزش ها و فرهنگ سازمان با ارزش های 

شهروندی شرکتی.

ساختار سازمان: ساختار سازمانی عبارت است از روابط حاکم بر افراد و گروه هایی که برای رسیدن به هدف مشترک تالش می کنند. 
ساختار هر سازمان تعیین کننده میزان توان آن در پاسخ گویی به چالش های محیطی است.

استراتژی سازمان: استراتژی کسب وکار سازمان در دستور کار شهروندی شرکتی در سازمان تأثیر می گذارد. استفاده از استراتژی 
منسجم شهروندی شرکتی در تمام واحدهای کسب وکار.

نگرش رهبری، شیوه مدیریتی مدیر عالی سازمان: مدیر عالی سازمان درباره شهروندی شرکتی آگاهی داشته  باشند و درصدد اجرای 
این استراتژی در تمامی واحدهای کسب و کار  باشند و در فعالیت های شهروندی شرکتی درگیر  شوند. قراردادن دستور کار شهروندی 

به صورت پایدار در سازمان.

نگرش و عملکرد مدیران میانی و مدیران عملیاتی: داشتن درک و آگاهی در حوزه شهروندی شرکتی و درگیرشدن مدیران میانی و 
عملیاتی در فعالیت های شهروندی شرکتی.

ذی نفعان داخلی سازمان )کارکنان، سهام داران(: کارکنان به منزله ذی نفعان اصلی شناسایی می شوند و اعمال فشار و ایجاد انگیزه به 
مسئولیت اجتماعی منجر می شوند. انگیزه دهی فعالیت های شهروندی شرکتِی سهام داران. درگیرشدن کارکنان به صورت یکپارچه و 

مداوم در فعالیت های شهروندی شرکتی.

منابع سازمان: دارایی های سازمان، شامل دارایی های فیزیکی، انسانی و سازمانی، بودجه کافی برای رسیدگی به مسائل اجتماعی و 
زیست محیطی، ارائه منابع اساسی برای انجام فعالیت های شهروندی شرکتی.

دانش و آگاهی سازمان در حوزه شهروندی شرکتی: درک و آگاهی رهبر و تمام واحدهای کسب وکار درباره مفهوم شهروندی شرکتی.

رقبا: رقبا در فعالیت های شهروندی و عملکرد اجتماعی پیشرو هستند. مشارکت رقبا در فعالیت های شهروندی شرکتی.

تأمین کنندگان: وجود فعالیت های شهروندی در بین تأمین کنندگان سازمان.

توزیع کنندگان: وجود فعالیت های شهروندی در بین توزیع کنندگان سازمان.

مصرف کنندگان: وجود فرهنگ مطالبه گری در میان مشتریان در حیطه شهروندی شرکتی.

سرمایه گذاران: سرمایه گذارن آگاه اجتماعی فشار بسیاری را به سازمان ها، برای پاسخ گویی به نیازها، وارد می کنند. وجود فشار 
سرمایه گذاران برای انجام فعالیت های شهروندی شرکتی.

سازمان های انتفاعی مرتبط با گردشگری: سازمان های انتفاعی سازمان ها را در حوزه شهروندی شرکتی و عملکرد اجتماعی ارزیابی 
می کنند. سازمان های انتفاعی برای انجام فعالیت های شهروندی شرکتی در سازمان فشار وارد می کنند. قراردادن دستور کار شهروندی 

به صورت پایدار در سازمان.

سازمان های غیرانتفاعی مرتبط با گردشگری: وجود فرهنگ مطالبه گرِی سازمان های غیرانتفاعی با هدف عملکرد اجتماعی و شهروندی 
شرکتی، مشارکت و همکاری بین سازمان های غیرانتفاعی و سازمان ها به منظور فعالیت های شهروندی شرکتی.

نهادهای نظارتی: نظارت بر عملکرد اجتماعی سازمان و رتبه بندی آن ها براساس موفقیت در عملکرد اجتماعی و شهروندی شرکتی.

نهادهای قانونی: وجودداشتن و گسترش دادن استانداردها و اصول و قوانینی به منظور عملکرد اجتماعی سازمان ها و شهروندی شرکتی.

نهادهای ارزیابی کننده: وجود ارزیابی جامع از عملکرد اجتماعی سازمان.

جوامع علمی: مطالعه و پژوهش در حوزه شهروندی شرکتی در جوامع علمی.

جوامع رسانه ای: معرفی جوامع رسانه ای سازمان های برتر در حوزه شهروندی شرکتی.
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جــدول 4 مضامیــن پایــه و مضامیــن ســازمان دهنده و 
ــه  ــه ب ــن پای ــد. مضامی ــش می ده ــر را نمای ــون فراگی مضم
ســه محــور عوامــل مربــوط بــه ســازمان )9 مضمــون پایــه(، 
ــل  ــه( و عوام ــون پای ــت )7 مضم ــه صنع ــوط ب ــل مرب عوام

تفکیــک  پایــه(  مضمــون   5( کالن  محیــط  بــه  مربــوط 
تحــت  ســازمان دهنده  مضامیــن  درنهایــت،  شــدند. 
مضمــون فراگیــر عوامــل مؤثــر در پذیــرش شــهروندی 
ــد. ــرار می گیرن ــگری ق ــب  وکارهای گردش ــرکتی در کس ش

جدول 4: مضامین پایه و سازمان دهنده

مضمون فراگیرمضامین سازمان دهندهمضامین پایه

اهداف سازمان

عوامل مربوط به سازمان

 عوامل مؤثر در پذیرش شهروندی
شرکتی در کسب وکارهای گردشگری

فرهنگ و ارزش سازمان

ساختار سازمان

استراتژی سازمان

نگرش رهبری، شیوه مدیریتی مدیر عالی سازمان

نگرش و عملکرد مدیران میانی و مدیران عملیاتی

)ذی نفعان داخلی سازمان )کارکنان، سهام داران

منابع سازمان

دانش و آگاهی سازمان در حوزه شهروندی شرکتی

رقبا

عوامل مربوط به محیط صنعت

تأمین کنندگان

توزیع کنندگان

مصرف کنندگان

سرمایه گذاران

سازمان های انتفاعی مرتبط با گردشگری

سازمان های غیرانتفاعی مرتبط با گردشگری

نهادهای نظارتی

عوامل مربوط به محیط کالن

نهادهای قانونی

نهادهای ارزیابی کننده

جوامع علمی

جوامع رسانه ای
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یافته های بخش کّمی
در بخــش کّمــی به منظــور بررســی ارتباطــات متقابــل 
در  شــرکتی  شــهروندی  پذیــرش  در  مؤثــر  عوامــل 
کســب وکارهای گردشــگری و ســاختاردهی بــه عوامــل 
از  معلولــی  و  علــت  گروه هــای  قالــب  در  پیچیــده 
تصمیم گیــری چندمعیــاره مبتنی بــر تکنیــک دیمتــل 
اســتفاده شــده اســت. بــرای انجــام تکنیــک دیمتــل، 

انجــام شــد: زیــر  پنج گانــه  مراحــل 
گام اول: تشــکیل ماتریــس تأثیــر مســتقیم : ابتــدا به منظــور 
ــاز  ــه یــک طیــف امتی ــط میــان متغیرهــا، ب ســنجش رواب

در پنــج ســطح نیازمندیــم.

جدول 5: طیف امتیازی استفاده شده در تحقیق حاضر

تأثیر خیلی زیادتأثیر زیادتأثیر کمتأثیر خیلی کمبدون تأثیر

01234

در ایــن مرحلــه، از خبــرگان خواســته می شــود کــه بــرای 
ارزیابــی تأثیــر مســتقیم بیــن هــر دو عامــل از طیــف 
از  به منزلــه مؤلفــه ای  را  نظــر خــود  بــاال،  امتیازدهــی 
ماتریــس به صــورت  در نظــر گیرنــد. ایــن مقــدار درجــه ای 
ــت  ــل  را تح ــل ، عام ــت عام ــد اس ــره معتق ــه خب ــت ک اس

.)Lee et al., 2011( تأثیــر قــرار می دهــد

ــرش  ــل پذی ــه عوام ــوط ب ــن مرب ــبکه مضامی ــکل 1 ش ش
گردشــگری،  کســب وکارهای  در  شــرکتی  شــهروند 

فراگیــر  و  ســازمان دهنده  پایــه،  مضامیــن  از  متشــکل 
می دهــد. نمایــش  را  حاضــر  پژوهــش  از  حاصــل 

شکل 1: شبکه مضامین موانع پذیرش شهروندی شرکتی در کسب وکارهای سازمانی
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اگــر  مســتقیم:  تأثیــر  ماتریــس  نرمال ســازی  دوم:  گام 
ماتریــس اولیــه روابــط مســتقیم را کــه از مرحلــه قبــل 
به دســت آمده A بنامیــم، بــا اســتفاده از رابطــه 3 می تــوان 
ــدار  از  ــرد، مق ــبه ک ــه را محاس ــس اولی ــازی ماتری نرمال س
رابطــه 2 به دســت می آیــد و گفتنــی اســت کــه بــا اســتفاده 
از رابطــه فــوق، همــه عناصــر ماتریــس M بیــن صفــر و یــک 

ــرار خواهــد گرفــت. ق
            

 رابطه 1: 

رابطه 2:       

                                 
ــن  ــی: در ای ــر کل ــس تأثی ــت آوردن ماتری ــوم: به دس گام س
مرحلــه از روش دیمتــل، اثرگذاری هــا و اثرپذیری هــای 
رابطــه 3  و غیرمســتقیم محاســبه می شــود.  مســتقیم 

ماتریــس روابــط کل را محاســبه می کنــد.

 رابطه 3:

ــر  ــد در نظ ــس واح ــوان ماتری ــس  به عن ــه 3 ماتری در رابط
گرفتــه می شــود.  ماتریســی اســت کــه مؤلفه هــای آن 
مجمــوع ســطرهای ماتریــس  و  از مجمــوع ســتون های 
ــتقیم  ــر مس ــان دهنده تأثی ــود. نش ــاد می ش ــس  ایج ماتری
و غیرمســتقیم  بــه ســایر فاکتورهــا و نشــان دهنده ترتیــب 
ــد.  ــوذ دارن ــر نف ــر دیگ ــر عناص ــًا ب ــه قوی ــت ک ــری اس عناص
ــت  ــتقیمی اس ــتقیم و غیرمس ــرات مس ــان دهنده تأثی نش
کــه ســایر عامل هــا بــر عامــل دارنــد و به منزلــه ترتیــب 

ــوند. ــع می ش ــوذ واق ــت نف ــه تح ــت ک ــری اس عناص

رابطه 4:

رابطه 5:

رابطه 6:

»علــت«  به منزلــه  عامــل   باشــد،   )Ri-Jj( مثبــت   اگــر  
منفــی    )Ri-Jj(اگــر و  می شــود  معرفــی  سیســتم  در 
ــناخته  ــتم ش ــول« در سیس ــه »معل ــل  به منزل ــد، عام باش
ــای  ــوان عامل ه ــه مقدار)Ri-Jj(می ت ــه ب ــا توج ــود. ب می ش
ــرای  ــدار  ب ــه مق ــرد. هرچ ــن دی ک ــده را رتبه ب مطالعه ش
معیــاری بیشــتر باشــد، اولویــت آن معیــار باالتــر خواهــد 

ــود. ب

ــودار  ــه نم ــرای تهی ــتانه ب ــر آس ــن مقادی ــارم: تعیی گام چه
ــط کل،  ــس رواب ــه در ماتری ــس از آنک ــی: پ ــی و معلول عّل
ــا  ــایر فاکتوره ــه س ــور چگون ــک فاکت ــه ی ــد ک ــخص ش مش
را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، نیــاز اســت کــه مقــدار 
آســتانه ای مشــخص شــود تــا بــا اســتفاده از آن بتــوان 
تأثیــرات جزئــی را حــذف کــرد. بــا درنظرگرفتــن میانگیــن 
مقادیــر ماتریــس روابــط کل یــا اظهــار نظــر خبــرگان 
ــر  ــود. مقادی ــخص می ش ــتانه ای مش ــدار آس ــت، مق صنع
ــر از  ــر بزرگ ت ــط مقادی ــده و فق ــذف  ش ــتانه ح ــر از آس کمت
ــود  ــان داده می ش ــراف نش ــده، در گ ــه ش ــر گرفت آن در نظ

.)Lee et al., 2011(

گام پنجــم: تعییــن روابــط عّلــی و معلولــی: تکنیــک دیمتل 
مبتنی بــر گراف هــای جهــت داری اســت کــه می تواننــد 
مؤلفه هــای دخیــل را بــه دو گــروه علــت و معلــول تفکیــک 
کننــد. ایــن گراف هــا رابطــه وابســتگی میــان عناصــر 
ــی  ــای عّل ــند. گراف ه ــر می کش ــه تصوی ــتم را ب ــک سیس ی
ــه در آن  ــود ک ــل می ش ــب  حاص ــای مرت ــیم زوج ه ــا ترس ب
ــام  ــه ن ــام »برتــری« و محــور عمــودی  ب ــه ن محــور افقــی  ب

.)Tzeng et al., 2007( رابطــه« ســاخته می شــود«
از  احصا شــده  نظریــات  براســاس  پژوهــش  ایــن  در 
خبــرگان، گام هــای اول، دوم، ســوم و چهــارم مطابــق 
ــن  ــرای تعیی ــت ب ــد. درنهای ــام ش ــل انج ــک دیمت ــا تکنی ب
پنجــم(  )گام  وابســته  معیارهــای  و  عّلــی  معیارهــای 

ماتریــس زیــر )جــدول 6( حاصــل شــد.

جدول 6: ماتریس شدت نسبی موجود از روابط مستقیم

M*)i-M(-1عوامل مربوط بهعوامل مربوط به سازمان 
صنعت

 عوامل مربوط به
محیط کالن

2/7371612/9584532/29853عوامل مربوط به سازمان

3/5627823/0919192/692884عوامل مربوط به صنعت

عوامل مربوط به
3/6427723/5719812/511988محیط کالن 

جدول 7: ماتریس شدت نسبی موجود از روابط غیرمستقیم

M2*)i-M(-1عوامل مربوط بهعوامل مربوط به سازمان 
صنعت

 عوامل مربوط به
محیط کالن

2/7371612/4997371/995778عوامل مربوط به سازمان

2/9939743/0919192/298388عوامل مربوط به صنعت

 عوامل  مربوط  به  محیط
3/1840573/0306962/511988کالن



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

14
00

هار
ل، ب

  او
اره

شم
م ، 

ده
ل 

سا

شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در پذیرش شهروندی شرکتی 
در کسب  وکارهای گردشگری

ایرانی  و  همکاران 314

در ایــن ماتریــس مشــاهده می شــود کــه همــه درایه هــای 
قطــر اصلــی غیــر صفــر هســتند؛ بــه ایــن معنــی کــه ایــن 
عناصــر در خــود نیــز تأثیــر می گذارنــد؛ بنابرایــن بــا رســم 
ــبی  ــدت نس ــا ش ــان ب ــتقیم توأم ــط غیرمس ــراف رواب دیاگ
ــه  ــه« ب ــر دارای »حلق ــه عناص ــه هم ــود ک ــه می ش مالحظ
ــد مجمــوع  ــرای رتبه بنــدی معیارهــا بای خــود هســتند. ب

را، کــه شــدت نســبی   M*)i-M(-1 ســطرهای ماتریــس
کنیــم  محاســبه  می دهــد،  نشــان  را  مســتقیم  روابــط 
کــه ایــن مجمــوع ســطرها R )تأثیرگــذاری( نام گــذاری 
می شــود و مجمــوع ســتون ایــن ماتریــس را نیــز بایــد 
محاســبه کنیــم کــه J )تأثیرپذیــری( نام گــذاری می شــود:

جدول 8: مجموع شدت نسبی روابط مستقیم

M*)i-M(-1عوامل مربوط به محیط کالنعوامل مربوط به صنعتعوامل مربوط به سازمانR

2/7371612/9584532/298537/9941438عوامل مربوط به سازمان

3/5627823/0919192/6928849/3475849عوامل مربوط به صنعت

642772/33/5719812/5119889/7267403عوامل مربوط به محیط کالن

J942715/99/6223537/503401

بــرای رتبه بنــدی  از تکنیــک دیمتــل،  ایــن مرحلــه  در 
را   J و   R و   R-J و   R+J محاســبات  ماتریــس  بایــد  معیارهــا 

تشــکیل دهیــم.
R: جمــع ســطری درایه هــا بــرای هــر عامــل، معــرف میــزان 

اثرگــذاری آن در ســایر عناصــر سیســتم بررسی شــده اســت.
J: جمــع ســتونی درایه هــا بــرای هــر عامــل، معــرف میــزان 
شــدت تأثیرپذیــری عامــل مذکــور از ســایر عناصــر سیســتم 

بررسی شــده اســت.

J و R و R-J و R+J جدول 9: ماتریس محاسبات

 R مجموع ردیفیترتیب
 J مجموع ردیفیترتیب)تأثیرگذاری(

مجموع ردیفیترتیبR+J مجموع ردیفی ترتیب)تأثیرپذیری(
R-J

2/2223ع. محیط کالن18/969ع. صنعت9/9427ع. سازمان9/7267ع.محیط کالن

0/2747-ع. صنعت936/17ع. سازمان9/6223ع. صنعت9/3475ع. صنعت

 ع. محیط7/9941ع. سازمان
 ع. محیط7/5034کالن

1/9485-ع. سازمان230/17کالن

ــر  ــتفاده از مقادی ــا اس ــودار 1( ب ــل )نم ــی دیمت ــودار عّل نم
ــت: ــده اس ــم ش ــص رس ــذاری خال ــذاری کل و اثرگ اثرگ

ــوده و میــزان تأثیــر  ــی ب ــردار افق ــه ب ــری ک ــردار برت R+J: ب
ــر  ــت؛ به عبارت دیگ ــتم اس ــر در سیس ــل مدنظ ــر عام و تأث
هرچــه مقــدار R+J عاملــی بیشــتر باشــد، آن عامــل تعامــل 
ــن وزن  ــتم دارد؛ بنابرای ــر سیس ــایر عناص ــا س ــتری ب بیش

)اهمیــت( عامــل در سیســتم بیشــتر اســت.

ــدار  ــوده و مق ــودی ب ــردار عم ــه ب ــاط ک ــردار ارتب R-J: ب
نهایــی تأثیرگــذاری هــر عامــل در مجموعــه عناصــر دیگــر 

ــد. ــان می ده ــتم را نش سیس
ــدد  ــبه R-J ع ــد و در محاس ــر از J  باش ــه R بزرگ ت ــی ک زمان
حاصــل بزرگ تــر از صفــر باشــد، عامــل 1 تأثیرگــذار قطعــی 
اســت و 1 متغیــر علــت )اثرگــذار( در نظــر گرفتــه می شــود.
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زمانــی کــه R کوچک تــر از J باشــد و در محاســبه R-J، عــدد 
حاصــل کوچک تــر از صفــر باشــد، عامــل 1 تأثیرپذیــر 
قطعــی اســت و 1 متغیــر معلــول )اثرپذیــر( در نظــر گرفتــه 

می شــود.
      

ترســیم  براســاس  می توانــد  عّلــی  نمــودار  بنابرایــن   
زوج مرتــب )R+J, R-J( به دســت آیــد کــه درون بینــی 
باارزشــی بــرای تصمیم گیــری فراهــم می کنــد. بــرای 
بــا محــور  ایــن کار یــک دســتگاه مختصــات دکارتــی 
ــه  ــود ک ــم می ش ــی R-J رس ــور عرض ــی R+J و مح طول
ــات  ــه مختص ــه ای ب ــا نقط ــل ب ــر عام ــت ه در آن موقعی

می شــود. تعییــن   )R+J, R-J(

نمودار 1: نمودار عّلی )اثرگذاری – اثرپذیری( 
و نحوه نمایش عوامل

ــاالی خــط افقــی مثبــت  شــدت اثــر خالــص معیارهــای ب
یــا  بــوده و تحــت عنــوان معیارهــای عّلــی، محــرک، 
ــر خالــص  تأثیرگــذار دســته بندی  شــده اســت و شــدت اث
معیارهــای پاییــن خــط افقــی منفــی بــوده و تحــت عنــوان 
هرچــه  می شــوند.  دســته بندی  وابســته  معیارهــای 
ــد  ــتری دارن ــذاری بیش ــه اثرگ ــند، درج ــاال باش ــا ب معیاره
اثرپذیــری  درجــه  باشــند،  پاییــن  معیارهــا  هرچــه  و 
بیشــتری دارنــد. عالوه بــرآن، هرچــه معیارهــا بــه ســمت 
چــپ نمــودار حرکــت کننــد، اهمیــت بیشــتری می یابنــد؛ 
زیــرا مجمــوع تأثیرگــذاری و تأثیرپذیری شــان بیشــتر 
اســت. به عبارت دیگــر، معیــاری کــه تعامــل بیشــتری 
ــری دارد.  ــت باالت ــد اهمی ــته باش ــا داش ــایر معیاره ــا س ب
ــای  ــه معیاره ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــودار می ت ــن نم از ای
عوامــل مربــوط بــه صنعــت، عوامــل مربــوط بــه ســازمان 
و عوامــل مربــوط بــه محیــط کالن به ترتیــب بیشــترین 
عّلــی  معیارهــای  به منزلــه  و  دارنــد  را  تأثیرگــذاری 
معیارهــای  همچنیــن  و  می شــوند؛  گرفتــه  نظــر  در 
عوامــل مربــوط بــه ســازمان، عوامــل مربــوط بــه صنعــت 
به ترتیــب بیشــترین تأثیرپذیــری  را دارنــد و به عنــوان 

عوامــل معلــول و تأثیرپذیــر قطعــی مطــرح می شــوند. 
کالن،  محیــط  بــه  مربــوط  عوامــل  به عبارت دیگــر، 
درحکــم عامــل تأثیرگــذار قطعــی اســت و 1 متغیــر علــت 
ــمت  ــه س ــودن ب ــه نزدیک ب ــه ب ــا توج ــت. ب ــذار( اس )اثرگ
چــپ نمــودار، عوامــل مربــوط بــه ســازمان و عوامــل 
ــذاری  ــت را در اثرگ ــترین اهمی ــت بیش ــه صنع ــوط ب مرب
دارنــد. درمجمــوع معیــار عوامــل مربــوط بــه محیــط 
صنعــت در ایــن ســاختار به طــور قطــع تأثیرگذارتریــن 
شــهروندی  پذیــرش  در  سیســتم  مجمــوع  در  عامــل 
ــراف  ــت. دیاگ ــگری اس ــب وکارهای گردش ــرکتی در کس ش
ــدول  ــه ج ــه ب ــا توج ــکل 2( ب ــتقیم )ش ــات غیرمس ارتباط

ــت. ــده اس ــم ش ــتقیم رس ــط غیرمس ــدت رواب ش

شکل 2. دیاگراف روابط غیرمستقیم توأم با شدت نسبی

نتیجه گیری 
درمجمــوع، نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه بــرای عوامــل 
ــر در پذیــرش شــهروندی شــرکتی در کســب       وکارهای  مؤث
ــت در  ــه درنهای ــد ک ــایی ش ــل شناس ــگری، 21 عام گردش
3 حــوزه عوامــل مربــوط بــه ســازمان، عوامــل مربــوط 
بــه محیــط کالن و عوامــل مربــوط بــه محیــط صنعــت 
و  رتبه بنــدی  بــه  بعــد،  بخــش  در  شــد.  دســته بندی 
ــا اســتفاده از  تأثیرپذیــری روابــط بیــن ایــن ســه بخــش ب
نظریــات خبــرگان پرداختــه شــد و بــه ایــن نتیجــه دســت 
ــه یــک  یافتــه شــد کــه عوامــل مربــوط بــه صنعــت به منزل
محــرک و معیــار عّلــی در تمامــی سیســتم تأثیرگذارتــر از 
ــه  ــوط ب ــل مرب ــر، عوام ــت. به عبارت دیگ ــل اس ــه عوام بقی
ــل  ــبت دو عام ــط کالن به نس ــازمان و محی ــا س ــت ب صنع
دیگــر تعامــل بیشــتری دارد و ایــن تعامــل بیشــتر بــه 
معنــای تأثیرگــذاری بیشــتر ایــن عامــل در عوامــل مربــوط 
بــه ســازمان و محیــط کالن اســت. بــه همیــن علــت 
ــهروندی  ــرش ش ــتم پذی ــری را در کل سیس ــت باالت اهمی
ــه  ــط کالن به منزل ــه محی ــوط ب ــل مرب ــرکتی دارد. عوام ش
یــک عامــل قطعــًا در سیســتم تأثیرگــذار اســت و از عوامــل 
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دیگــر تأثیرپذیــری کمتــری دارد و به منزلــه یــک متغیــر 
علــت یــا اثرگــذار در پذیــرش شــهروندی شــرکتی در 
ســازمان مطــرح می شــود، امــا دو معیــار دیگــر ـ عوامــل 
مربــوط بــه ســازمان و عوامــل مربــوط بــه صنعــت ـ 
ــد  ــتم دارن ــری را در سیس ــترین تأثیرپذی ــب بیش به ترتی
و به منزلــه متغیــر معلــول یــا تأثیرپذیــر در سیســتم 

مطــرح می شــوند.
کــه  می دهــد  نشــان  پژوهــش  ایــن  نتایــج  تحلیــل 
انتخــاب سیاســت شــهروندی شــرکتی در یک کســب وکار 
گردشــگری، نیازمنــد توجــه بــه عوامــل گوناگونــی اســت 
ــه  ــب وکار خالص ــا کس ــازمان ی ــود آن س ــط در خ ــه فق ک
ــل  ــد عوام ــدا بای ــر در ابت ــن ام ــرای ای ــه ب ــود؛ بلک نمی ش
کالن مربــوط بــه کل صنعــت گردشــگری را در نظــر گرفت 
و ســپس عوامــل کالن محیطــی و درنهایــت عواملــی کــه 
در درون یــک کســب وکار نقــش دارنــد توجــه کــرد. 
ــازمان  ــط و س ــت، محی ــه گانه صنع ــل س ــع، عوام درواق
و  دارنــد  نقــش  شــرکت ها  رفتــار  تعییــن  در  هریــک 
بــه  منــوط  آن هــا  سیاســت های  و  رفتارهــا  تغییــر 
ــن عوامــل اســت  ــان ای ــا تحــول همزم ــر ی اصــالح، تغیی
و تغییــر در یکــی از ایــن عوامــل نمی توانــد در موفقیــت 
شــهروندی شــرکتی تأثیــر درخــور توجهــی برجــای 
ــد  ــزان بای ــت گذاران و برنامه ری ــن سیاس ــذارد؛ بنابرای گ
عوامــل مربــوط بــه صنعــت، عوامــل مربــوط بــه محیــط 
کالن و عوامــل مربــوط بــه ســازمان را در توســعه و بهبــود 
شــهروندی شــرکتی کســب وکارهای گردشــگری در نظــر 
ــات  ــا مطالع ــش، ب ــن پژوه ــل از ای ــج حاص ــد. نتای بگیرن
و  و همــکاران )1398(، احمــدی  مشــبکی اصفهانــی 
همــکاران )1395(، ابالنــدر و کوبــرچ )2014(، و لوریانــو 

و همــکاران )2005( همراســتایی و مطابقــت دارد.
زیــر  پیشــنهادهای  حاصــل،  یافته هــای  راســتای  در 
ــود: ــه می ش ــده ارائ ــه گانه تعیین ش ــل س ــاس عوام براس

ــه  ــوط ب ــع مرب ــع موان ــا هــدف رف ــف( پیشــنهادهایی ب ال
صنعــت

1( تخصیــص اعتباراتــی بــه کســب وکارهای گردشــگری 
به منزلــه عامــل انگیزشــی بــا هــدف اتخــاذ فعالیت هــای 

شــهروندی شــرکتی؛
شــرکتی  شــهروندی  اســتراتژی  اعــالم  ضــرورت   )2
ــعه  ــی توس ــه مل ــط کمیت ــی توس ــی اساس ــه اصل به منزل

پایــدار؛
3( وضــع قوانیــن الزم و اصالحــات قانونــی به منظــور 
ــب وکارهای  ــوی کس ــرکتی از س ــهروندی ش ــرش ش پذی

ــگری؛ ــت گردش صنع
4( آگاهی بخشــی بــه مــردم جامعــه میزبــان درمــورد 

تأثیــر فعالیت هــای کســب وکارهای صنعــت گردشــگری 
ــع  ــی و جوام ــع علم ــق جوام ــان از طری ــه میزب در جامع

ــانه ای؛ رس
گردشــگری  محوریــت  بــا  ســفرهایی  افزایــش   )5
آشــنایی  و  آمــوزش  یادگیــری،  به منظــور  مســئوالنه 
پایــدار؛ توســعه  و  مســئوالنه  گردشــگری  بــا  بیشــتر 
6( ازآنجاکــه حاکمیــت قانــون و تأثیــر آن در گرایــش 
ــی دارد،  ــت باالی ــرکتی اهمی ــهروندی ش ــمت ش ــه س ب
ــر عملکــرد  ــت نظــارت خــود را ب پیشــنهاد می شــود دول
عملکــرد  و  دهــد  افزایــش  کســب وکارها  اجتماعــی 
سیســتم قضایــی را بــرای نظــارت بهتــر بهبــود بخشــد؛
گردشــگری  صنعــت  ارزیابی کننــده  نهادهــای  بــه   )7
ــهروندی  ــعه ش ــی توس ــام ارزیاب ــود نظ ــنهاد می ش پیش
و  تدویــن  را  گردشــگری  کســب وکارهای  در  شــرکتی 
ــگری  ــت گردش ــب وکارهای صنع ــورت دوره ای کس به ص

ــد. ــی کنن ــای آن ارزیاب ــر مبن را ب

ب( پیشنهادهایی برای رفع موانع مربوط به محیط کالن
ــدف  ــا ه ــردی ب ــی و کارب ــای آموزش ــزاری دوره ه 1( برگ
توســط  شــرکتی  شــهروندی  بــا  مدیــران  آشــنایی 

انتفاعــی؛ ســازمان های 
ســازمان های  در  ارزیابی کننــده  نهادهــای  بــه   )2
رتبه بنــدی  در  می شــود  پیشــنهاد  انتفاعــی 
شــاخص های  از  گردشــگری  صنعــت  کســب وکارهای 
نظــام ارزیابــی توســعه شــهروندی شــرکتی اســتفاده 

کننــد؛
ــنهاد  ــی پیش ــی و غیرانتفاع ــازمان های انتفاع ــه س 3( ب
ــگری در  ــت گردش ــب وکارهای صنع ــا کس ــا ب ــود ت می ش
حــوزه شــهروندی شــرکتی و فعالیت هــای اجتماعــی 
ــد و  ــدار و رش ــگری پای ــعه گردش ــد و توس ــور رش به منظ

ــند؛ ــته باش ــارکت داش ــان مش ــه میزب ــعه جامع توس
ــرد  ــا عملک ــه ب ــگران در رابط ــه گردش ــی ب 4( آگاهی بخش
ــدار  ــعه پای ــا توس ــاط ب ــب وکارها، در ارتب ــی کس اجتماع
وگردشــگری پایــدار توســط کســب وکارهای گردشــگری؛
5( افزایــش همــکاری و مشــارکت در طــول زنجیــره 
تأمیــن کســب وکارهای صنعــت گردشــگری در حــوزه 

اجتماعــی؛ فعالیت هــای  و  شــرکتی  شــهروندی 
6( بــه ســازمان های انتفاعــی کــه بــر کســب وکارهای 
حــوزه صنعــت گردشــگری نظــارت دارنــد پیشــنهاد 
ــتور کار  ــراردادن دس ــه ق ــب وکارها را ب ــه کس ــود ک می ش
شــهروندی به صــورت پایــدار در ســازمان موظــف کننــد.
ج( پیشــنهادهایی به منظــور رفــع موانــع مربــوط بــه 

ســازمان
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1( به منظــور افزایــش گرایــش بــه شــهروندی شــرکتی، 
مدیــران در کســب وکارهای خــود اتاق هــای فکــر تشــکیل 
دهنــد و بــا مشــارکت مدیــران میانــی و عملیاتــی بــه ارائــه 
ــی در  ــرد اجتماع ــرای عملک ــه ب ــن و خالقان ــی نوی ایده های

جامعــه میزبــان بپردازنــد. 
ــود  ــب بهب ــد موج ــی می توانن ــا تخصص گرای ــران ب 2( مدی
عملکــرد اجتماعــی کســب وکارهای خــود شــوند. افــرادی 
کــه در زمینــه مســئولیت اجتماعــی و شــهروندی شــرکتی 
ارائــه  در  بیشــتری  توانایــی  باشــند  داشــته  اطالعاتــی 

ــت.  ــد داش ــه خواهن ــن زمین ــن در ای ــای نوی ایده ه
به دســت  برگــزاری دوره هــای آموزشــی و کاربــردی   )3

مدیــران بــرای کارکنــان؛
ــای  ــام فعالیت ه ــرای انج ــان ب ــزه در کارکن ــاد انگی 4( ایج
طریــق  از  اجتماعــی  مســئولیت   و  شــرکتی  شــهروندی 

انگیزشــی؛ حمایت هــای 
5( درصــورت اطالع رســانی فعالیت هــای شــرکت در حــوزه 
ــه مســئوالن،  مســئولیت اجتماعــی شــهروندی شــرکتی ب
و  افزایــش شــهرت  و جامعــه،  گردشــگران، ذی نفعــان 

ــود. ــم می ش ــا فراه ــت آن ه رضای
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