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چکیده

صنعــت گردشــگری منافــع و مزیتهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
فراوانــی در مقصدهــای گردشــگری بــرای ســازمانها ،کســب و کارهــا و
جوامــع محلــی بــه ارمغــان مــیآورد .گردشــگری حامــی بهبــود وضعیــت
معیشــت جوامــع محلــی اســت و نســبت بــه مــردم محلــی ،ســازمانها
و کســب و کارهــای گردشــگری مســئولیتپذیر اســت .هــدف از ایــن
پژوهــش ،شناســایی عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش شــهروندی شــرکتی در
کســبوکارهای گردشــگری اســت .تحقیــق از نظــر هــدف کاربــردی و بــا
روش آمیختــه اکتشــافی و تکنیــک تحلیــل مضمــون انجــام گرفتــه اســت.
همچنیــن ،ســاختاردهی و تعییــن ارتبــاط متقابــل عوامــل موثــر بــر پذیــرش
شــهروندی شــرکتی ،بــه وســیله تصمیمگیــری چندمعیــاره بــا اســتفاده از
تکنیــک دیمتــل صــورت گرفتــه اســت .جامعــه آمــاری در بخــش کیفــی،
اســناد و مــدارک آرشــیوی مرتبــط بــا مفهــوم شــهروندی شــرکتی بــود کــه
پــس از بررســی و ارزیابــی تعــداد  7منبــع مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .جامعــه
کمــی خبــرگان دانشــگاهی و مدیــران کســبوکارهای
آمــاری در بخــش ّ
گردشــگری شــهر تهــران بــود کــه پــس از طراحــی مــدل در فراینــد تحلیــل
مضمــون ،پرسشــنامه حاصــل شــده ،در اختیــار  16نفــر بــا روش هدفمنــد
قضاوتــی قــرار گرفــت .یافتههــای تحقیــق نشــان داد کــه در مجمــوع تعــداد
 21مضمــون پایــه بــرای پذیــرش شــهروندی شــرکتی شناســایی شــد و ایــن
مضامیــن پایــه در ســه مضمــون ســازمان دهنــده شــامل عوامــل مربــوط بــه
محیــط صنعــت ،عوامــل مربــوط بــه ســازمان و عوامــل مربــوط بــه محیــط
کالن طبقهبنــدی شــدند .همچنیــن ،بــا اســتفاده از تکنیــک دیمتــل،
مشــخص شــد کــه از نظــر تاثیرگــذاری ،بهترتیــب ،عوامــل مربــوط بــه محیــط
صنعــت ،عوامــل مربــوط بــه ســازمان و عوامــل مربــوط بــه محیــط کالن،
بیشــترین اهمیــت و تاثیرگــذاری را در کســب و کارهــای گردشــگری دارنــد.

مقدمه

امــروزه ســازمانها دریافتهانــد کــه بــرای باقیمانــدن
در عرصــه رقابــت بایــد رضایــت تمامــی ذینفعــان
خــود را جلــب کننــد .در گذشــته تصــور میشــد کــه
تنهــا وظیفــه ســازمان ،حداکثرســازی ســود بــرای
ســهامداران اســت؛ امــا بــا گذشــت زمــان ،ســازمانها

دریافتنــد کــه مســئولیت در قبــال ســایر ذینفعــان
ازجملــه کارکنــان ،رســانهها ،محیطزیســت و جامعــه
نهفقــط ســبب شــهرت بیشــتر ســازمان در جامعــه
میشــود؛ بلکــه بــه ســوددهی بیشــتر ســازمان نیــز
کمــک میکنــد .بنابرایــن ،ســازمانهای امــروزی
بــه موضــوع پاســخگویی اجتماعــی درحکــم ضــرورت
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نــگاه میکننــد .تهدیــد جهانــی تغییــرات اقلیمــی،
کاهــش منابــع طبیعــی و نابرابریهــای اقتصــادی ـ
اجتماعــی ،اشــخاص و شــرکتها را بــر آن داشــته تــا
تأثیــری را کــه فعالیتهایشــان در طبیعــت ،اجتمــاع
و اقتصــاد میگــذارد ارزیابــی کننــد .ایــن جریــان بــه
افزایــش تقاضــا بــرای محصــوالت اقتصــادی ،اجتماعــی
و محیطــی مســئوالنهتر منجــر شــده اســت (Van Velsor
 .)et al., 2009مؤسســات و ســازمانها نهادهایــی هســتند
کــه فلســفه وجودیشــان نیــاز جامعــه و عامــه مــردم
اســت .همانطــور کــه مــردم بــرای رفــع نیازهایشــان بــه
ســازمان نیــاز دارنــد ،ســازمانها نیــز بــرای حفــظ ،بقــا و
ادامــه فعالیتشــان بــه جامعــه و مــردم نیازمندنــد .میتــن و
کــرن )2005( 1شــرکتها را بهمنزلــه عوامــل شــبهدولتی
توصیــف میکننــد؛ بــا ایــن اســتدالل کــه شــرکتها
بــرای اجــرای حقــوق مدنــی در مــواردی کــه دولتهــا
قــادر بــه انجــام آن کار نباشــند ،داوطلبانــه ورود میکننــد
( .)Aßländer & Curbach, 2014ماننــد هــر صنعــت دیگــر،
صنعــت گردشــگری نیــز شــامل ســازمانها و شــرکتهایی
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
عالوهبــر مســئولیت ســازمانی ،بــه مســئولیت اجتماعــی
در جامعــه نیــز توجــه کننــد .توســعه پایــدار و مســائل
اجتماعــی ،اســتراتژی کلیــدی را بــرای آینــد ه اقتصــادی
شــرکتها در صنعــت گردشــگری ارائــه دادهانــد و نتیج ـه
آن ،گردشــگری مســئوالنه و مســئولیتپذیری اجتماعــی
اســت کــه در بــازار جهانــی یــک ضــرورت بهشــمار مـیرود
(.)Caruana et al., 2014
ً
در ســالهای اخیــر ،شــرکتها عموم ـا شــهروند شــرکتی
را در چارچــوب افشــای مســئولیتهای اجتماعــی
شــرکت تعریــف میکننــد و اغلــب اصطــاح شــهروندی
شــرکتی و مســئولیت اجتماعــی شــرکتی را متــرادف
هــم بــهکار میبرنــد .درحالیکــه مســئولیت اجتماعــی
شــرکتی بــه انتظــارات اجتمــاع از شــرکت توجــه دارد
(مســئولیتهای شــرکت) و شــهروند شــرکتی بــه ایــن
میپــردازد کــه چگونــه شــرکت نقــش خــود را در قبــال
اجتمــاع ایفــا کنــد .شــهروندی شــرکتی ،ترکیــب شــرکت
و شــهروند بــا یکدیگــر در جامعــه اســت و تالقــی آنــان در
نقطــهای اســت کــه میتوانــد حقــوق مدنــی ،اجتماعــی
و بهویــژه حقــوق سیاســی شــهروندان را در بلندمــدت
تأمیــن کنــد ( .)Matten and Cranc, 2003توســعه شــهروند
شــرکتی بــرای شــرکتها ایــن مزیــت را دارد کــه آنهــا
میتواننــد بــا آگاهــی از مســئولیتهای اجتماعــی خــود و
1. Mitten and Crane

بــا دســتیابی بــه حســن شــهرت مدیریــت ،جلــب رضایــت
کارکنــان و جــذب ســرمایه ،منافــع فراوانــی کســب
کننــد (حجــازی و ابوحمــزه .)1393 ،بهرغــم افزایــش
روزافــزون اهمیــت شــهروندی شــرکتی در جهــان امــروز،
پژوهشهــای بســیار محــدودی در حــوزه شــهروندی
شــرکتی در صنعــت گردشــگری انجــام شــده اســت.
بــا توجــه بــه مــوارد اشــاره شــده و ضــرورت پرداختــن
بــه مســئله شــهروندی شــرکتی در کســبوکارهای
گردشــگری ،ایــن پژوهــش بــه دنبــال شناســایی عوامــل
اثرگــذار و اثرپذیــر در پذیــرش شــهروندی شــرکتی در
کســبوکارهای صنعــت گردشــگری و ســاختاردهی و
تعییــن ارتبــاط متقابــل ایــن عوامــل بــا یکدیگــر اســت؛
بنابرایــن مســئله اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه چــه
عواملــی در کســبوکارهای گردشــگری بــرای پذیــرش
شــهروندی شــرکتی مؤثــر اســت.
مروری بر ادبیات

شهروندی شرکتی

شــهروندی شــرکتی ،مســئولیت اجتماعــی شــرکتها،
مســئولیتپذیری ســازمانی و پایــداری اصطالحاتــی
هســتند کــه از ســال  2000در شــرکتهای بــزرگ
و دانشــگاهها رواج یافتنــد .همچنیــن بســیاری از
ذینفعــان میخواهنــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه
شــرکتها بهطــور فزاینــدهای بــه اســتانداردهای
کســبوکار و هنجارهــای جهانــی ،کــه بهنــدرت در
دســتور کار شــرکتها دیــده میشــود ،پایبنــدی دارنــد
( .)Waddock, 2008بســیاری از شــرکتها ،مفهــوم
شــهروندی شــرکتی را بــه ایــن منظــور اجــرا میکننــد
کــه بــه عمــوم مــردم نشــان دهنــد بــه شــیوهای مســئوالنه
در برابــر جامعــه رفتــار میکننــد (.)McEachern, 2015
شــهروندی شــرکتی نوعــی از رفتارهــای داوطلبانــه اســت
کــه شــرکتها میتواننــد بــا کمــک آن وجهــه خــود را
بیــن عمــوم مــردم ارتقــا بخشــند (.)Carrigan et al., 2013
شــهروندی شــرکتی دربرگیرنــده توانایــی شــرکت بــرای
مدیریــت روابطــش بــا جامعــه اســت؛ بهگونــهای کــه
بهحداقلرســاندن آثــار منفــی و بهحداکثررســاندن
بهــرهوری آن را ســبب شــود .شــهروندی شــرکتی
نشــاندهنده فعالیتهــای ســازمانی و وضعیــت مرتبــط
بــا تعهــدات اجتماعــی و تعهــدات مربــوط بــه ذینفعــان
ســازمان اســت .بهعبارتدیگــر ،شــهروند شــرکتی بــه
طریق ـهای از تجــارت و نیــز خلــق ارزشهــای اجتماعــی
اطــاق میشــود کــه فراتــر از الزامــات قانونــی ،اخالقــی و
خواســتههای عمومــی و اقدامــات قانونــی در پاس ـخگویی
بــه گروههــای ذینفــع اســت (.)Luetkenhorst, 2004
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در ســالهای اخیــر ،شــرکتها بهطــور فزاینــدهای از
راهبردهــای شــهروندی شــرکتی اســتقبال میکننــد
( .)Googins & Mirvis, 2006شــرکتهایی کــه از لحــاظ
شــهروندی شــرکتی در ســطح باالیــی هســتند ،بــرای
مشتریانشــان محصوالتــی بــا کیفیــت بهتــر ،بــرای
کارکنانشــان انگیزههــای بیشــتر از طریــق آمــوزش و
فرصتهــای شــغلی و بــرای ذینفعانشــان ارزش اخالقــی
منحصربهفــرد بــه ارمغــان میآورنــد (Maignan & Ferrell,
 )2001و نیــز شــهروندی شــرکتی بــه افزایــش شــهرت
شرکت ( Wang, 2014؛ Alam & Rubel, 2014؛& Chadwick,
 2009 Walters؛  Tsai et al., 2012؛ ســلطانی و نجــات،
 ،)1396جــذب مشــتری و تمایــل بــه اســتفاده مجــدد از
خدمــات شــرکت ( Tsai et al., 2012؛ســلطانی و نجــات،
 ،)1396اعتمــاد ســازمانی (Wang et al., 2013؛ Lin,
2010؛ مشــبکی اصفهانــی و همــکاران ،)1398 ،هویــت
ســازمانی ( Camilier, 2017؛ Rego et al., 2010؛قاســمزاده
و همــکاران ،)1393 ،و بهطــور کلــی افزایــش مزیــت
رقابتــی ( )Levin et al., 1995شــرکت کمــک میکنــد.
لــوک و ســیتمن ( )2003براســاس ســطح فعالیتهــای
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.)Thomas, 2004

مسئولیت اجتماعی و شهروندی شرکتی
موفقیــت طوالنیمــدت شــرکتهای گردشــگری بــه
توانایــی آنهــا در رســیدگی بــه نیازهــای کســانی کــه
تحــت تأثیــر فعالیتشــان هســتند بســتگی دارد .امــروزه
شــرکتهای گردشــگری بــه علــت جهانیشــدن،
فرصتهــای کســبوکار بســیاری را کســب کردهانــد؛
امــا بــه علــت پیچیدگیهــای ســازمانی ،کــه در اثــر
جهانیشــدن بهوجــود آمــده ،بایــد مســئولیتهای
جدیــدی نیــز برعهــده بگیرنــد .شــرکتها بایــد آگاه
باشــند کــه موفقیــت و پایداربــودن یــک کســبوکار
فقــط از طریــق بهحداکثررســاندن ســود در کوتاهمــدت
حاصــل نمیشــود .در ایــن حــوزه تعــدادی از شــرکتها،
اســتراتژی مســئولیت اجتماعــی شــرکتها را پذیرفتهانــد
کــه بــا نامهــای دیگــری چــون شــهروندی شــرکتی نیــز
معرفــی میشــود ( .)Golja & Nizic, 2010درگیرشــدن در
رفتارهــای مســئولیت اجتماعــی در میــان انواع کسـبوکار
در صنایــع و کشــورهای متعــدد رایــج شــده و دولتهــا
قوانیــن و مقرراتــی را بــرای مســئولیتهای شــرکتها
در برابــر جامعــه افزایــش دادهانــد و مصرفکننــدگان
درمــورد مســئولیت اجتماعــی شــرکتها آگاهتــر شــدهاند
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درواقــع ،شــهروند شــرکتی ترکیــب شــرکت و شــهروند بــا
یکدیگــر در جامعــه مــدرن اســت کــه از نــگاه آن ،جامعــه
از شــهروندانی حقیقــی (افــراد) و حقوقــی (شــرکتها)
تشــکیل یافتــه اســت ( )Molina et al., 2010و شــرکتها
هــم مشــابه افــراد ،در قبــال جامعــه وظایــف شــهروندی
دارنــد و در کنــار آنــان از برخــی حقــوق شــهروندی نیــز
برخوردارنــد.
شــهروند شــرکتی توانایــی محققســازی مزیتهــای
بــزرگ ،هــم بــرای کسـبوکار و هــم بــرای جامعــه را دارد.
فعالیتهــای شــهروندی بــه شــرکتها در کســب ســرمایه
کمیــاب و بــاارزش ،شــهرت و اعتبــار کمــک میکنــد
کــه درنتیجــه باعــث افزایــش توانایــی در مذاکــره بــرای
قراردادهــای جذابتــر بــا دولــت ،جــذب کارکنــان بالقــوه،
مطالبــه قیمــت بیشــتر بــرای محصــوالت و کاهــش هزینــه
ســرمایه میشــود (حجــازی و ابوحمــزه .)1393 ،از
طــرف دیگــر ،نظــام شــهروند شــرکتی در عملکــرد رقابتــی
شــرکتها نیــز تأثیــر میگــذارد و آنهــا را وادار میکنــد
تــا بهمنظــور کارایــی بیشــتر بــه محیطهــای رقابتــی وارد
شــوند و از ایــن طریــق ،ســودی درخــور توجــه را نصیــب
خــود کننــد ( .)Vitezi, 2006بنابرایــن ،توســعه شــهروندی
شــرکتی بــه حکمرانــی خــوب ،رعایــت قوانیــن و مقــررات،
رعایــت اصــول اخــاق کسـبوکار ،رعایــت حقــوق انســان
و پیشــگیری از فســاد اداری منجــر میشــود (& Mclntosh

شــهروند شــرکتی مؤسســات ،ســه الگوی شــهروند شرکتی
متشــکل از الگــوی حداقلگــرا (دارای اهــداف کســب
ســود و ثــروت بــرای ســهامداران) ،الگــوی بشردوســتانه
(دارنــده اهــداف خیرخواهانــه بــرای ســهامداران) و
الگــوی عامهگرایانــه (دارنــده هــدف خدمــت بــه همــه
ســهامداران داخلــی و خارجــی) را معرفــی میکننــد.
درعینحــال ،مفهــوم شــهروندی شــرکتی شــامل چهــار
وجــه شــهروندی اســت کــه عبارتانــد از:
 )1وجــه اول ،شــهروند اقتصــادی اســت کــه در آن بر کســب
منافــع ســودآور بــرای کارکنــان و دیگــر ســهامداران از راه
فراهمســاختن فرصتهــای گوناگــون تأکیــد میشــود؛
 )2وجــه دوم ،شــهروند قانونــی اســت کــه بــه تعهــدات
شــرکت بــرای تحقــق مأموریتهــای کســبوکار در
چارچــوب الزامــات قانونــی اشــاره دارد؛
 )3وجــه ســوم ،شــهروند اخالقــی اســت کــه در آن بــه
تعهــدات شــرکت بــرای پیــروی از قواعــد اخالقــی ،کــه
معــرف رفتــار مناســب در جامعــه اســت ،اشــاره دارد؛
 )4وجــه چهــارم ،شــهروند داوطلبانــه اســت کــه بــر
تعهــدات شــرکت در فعالیتهــای تجــاری خــود در حــدی
فراتــر از الزامــات قانونــی و مبتنیبــر مفاهیــم اخالقــی و
مســئولیتهای اجتماعی در قبــال جامعــه و ذینفعان تأکید
میکنــد (King & Makinnnon, 2000؛ احمــدی.)1395 ،
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( .)Anadol et al., 2015مســئولیتپذیری اجتماعــی را
میتــوان در چارچــوب نظریــه ذینفعــان بهتــر درک
کــرد .نظریــه ذینفعــان نشــان میدهــد کــه بقــا و
موفقیــت ســازمان مشــروط بــه جلــب رضایـت ذینفعــان
هــم در بعــد اقتصــادی (ماننــد بهحداکثررســاندن ســود)
و هــم در بعــد غیراقتصــادی (ماننــد عملکــرد اجتماعــی
شــرکتها) بــا هــدف رفــع نیازهــای ذینفعــان مختلــف
شــرکت اســت .براســاس ایــن نظریــه ،شــرکت مســئول
ســهامداران و نیــز گروههــای دیگــر در جامعــه اســت.
ایــن نظریــه همچنیــن فــرض میکنــد کــه شــرکتها
نهفقــط در مقابــل ذینفعــان خــود ،بلکــه در مقابــل انــواع
گروههــا در جامعــه نیــز مســئولاند (.)Kim, 2009
مفاهیــم مســئولیت اجتماعــی و شــهروندی شــرکتی
اشــتراکات فراونــی دارنــد؛ ازجملــه اینکــه هــرد ِو ایــن
مفاهیــم براســاس چارچــوب پایــداری و توســعه پایدارنــد
و بهمنظــور حرکــت کس ـبوکارهای گردشــگری بهســمت
توســعه پایــدار عمــل میکننــد .همچنیــن ایــن دو مفهــوم
مبتنیبــر پویشهــا و گرایشهــا و مطالبــات جهانــی در
رابطــه بــا رفتــار آگاهانــه شــرکتها و کســبوکارهای
گردشــگری ،در قبــال محیــط زیســت ،جامعــه،
فرهنــگ ،شــهروندان و  ...عمــل میکننــد .بااینحــال،
مســئولیت اجتماعــی و شــهروند شــرکتی در برخــی
حوزههــا تفاوتهایــی دارنــد .بــا جمعبنــدی نظریــات
نویســندگان متعــدد دربــاره تفــاوت بیــن ایــن دو مفهــوم
(Locke & Siteman, 2003؛ رحمــان سرشــت و همــکاران،
1388؛ جاویــد و همــکاران1391 ،؛ قلیپــور1386 ،؛
ســلطانی و همــکاران ،)1395 ،مســئولیت اجتماعــی و
شــهروند شــرکتی در جــدول  1با یکدیگر مقایســه میشــوند.
جدول  :1مقایسه شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی

شهروند شرکتی

نگاهی بدبینانه و طلبکارانه به
نگاهی متوازن به حقوق
مسئولیتهای بنگاه در برابر
مسئولیتهای بنگاه در برابر جامعه
جامعه
بنگاه یک سازمان است

بنگاه یک نهاد است

نگاه عقالیی و محاسبهای

پاسخگویی به نیاز

مفهوم جزءنگر

مفهوم کلنگر

نادیدهگرفتن حقوق سیاسی
شهروندان

توجه به حقوق سیاسی شهروندان

روابط خطی

داشتن خاصیت همافزایی

داشتن نگاه ابزاری درمورد
شهروندان و بنگاه

داشتن نگاه سیاسی درباره
شهروندان و بنگاه

پیشینه پژوهش
مشــبکی اصفهانــی و همــکاران ( )1398در پژوهشــی بــه
بررســی نقــش شــهروندی شــرکتی در شــکلگیری اعتمــاد
و هویــت ســازمانی در میــان کارکنــان دانشــگاه مازنــدران
پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه شــهروندی
شــرکتی در هویــت ســازمانی و اعتمــاد ســازمانی تأثیــر
معنــاداری دارد.
ســلطانی و همــکاران ( )1395در پژوهشــی بــه بررســی
تأثیــر شــهروندی شــرکتی در وفــاداری مشــتریان و
تبلیغــات توصی ـهای در صنعــت بیمــه پرداختنــد .نتایــج
ایــن پژوهــش ،کــه بــا اســتفاده از معــادالت ســاختاری
انجــام شــده اســت ،نشــان داد شــهروندی شــرکتی در
شــهرت شــرکت ،رضایــت مشــتریان و ارزش ویــژه برنــد
تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
احمــدی و همــکاران ( )1395در مطالعــهای بــا عنــوان
«رابطــه اخــاق کســبوکار بــا شــهروندی شــرکتی:
نقــش میانجیگــر مســئولیت اجتماعــی و حکمرانــی»
در شــرکتهای تعاونــی تولیــدی اســتان کردســتان
نشــان دادنــد کــه متغیــر اخــاق کسـبوکار بــا شــهروندی
شــرکتی رابطــه مســتقیم و معنــادار دارد و نیــز اخــاق
کســبوکار از طریــق متغیرهــای میانجیگــر مســئولیت
اجتماعــی و حکمرانــی بــا شــهروندی شــرکتی رابطــه
غیرمســتقیم و معنــادار دارد.
نجــات ( )1394پایاننامــه خــود بــا عنــوان «بررســی تأثیــر
شــهروندی شــرکتی بــر وفــاداری مشــتریان و تبلیغــات
دهانبهدهــان» بــه ایــن نتیجــه رســید کــه شــهروندی
شــرکتی در شــهرت شــرکت ،رضایــت مشــتریان و ارزش
ویــژه برنــد تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
ابالنــدر و کوبــراچ ( )2014در پژوهشــی بــا عنــوان
«شــرکت بهعنــوان شــهروند؟ بــه ســمت درکــی جدیــدی
از شــهروندی شــرکتی» براســاس مــدل مفهومــی
بســطیافته شــهروندی شــرکتی برگرفتهشــده از تحقیــق
ماتــن و کــرن ( )2003بــه بررســی نقــش جدیــد شــرکتها
در جامعــه پرداختــه اســت و بــا الهامگرفتــن از ماتــن و
کــرن ( )ibidیکقــدم جلوتــر رفتــه ،بیــان میکننــد کــه
وضعیــت شــرکتها بهمنزلــه شــهروند صرف ـ ًا بــه تعامــل و
درگیرشــدن واقعــی آنهــا در ارائــه حقــوق شــهروندی بــه
دیگــران تعریــف نشــده اســت.
کیــم ( )2009در مطالعــهای بــا عنــوان «درک
مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکتها در صنعــت
گردشــگری» نشــان دادنــد کــه ســازمانهای گردشــگری
در حــوزه مســئولیتپذیری اجتماعــی بیشــتر بــه
مدیریــت تأثیــرات و پشــتیبانی از جامعــه میزبــان و
اصنــاف میپردازنــد .عالوهبرایــن ،نتایــج ایــن پژوهــش
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روش تحقیق
تحقیــق حاضــر از نظــر هــدف ،کاربــردی و از نظــر روش
از نــوع پژوهــش آمیختــه اکتشــافی اســت .در تحقیقــات
آمیختــه اکتشــافی ،پژوهشــگر درصــدد زمینهیابــی
«موقعیــت نامعیــن» اســت .بــرای ایــن منظــور ،در توالــی
گــردآوری دادههــا ،ابتــدا دادههــای کیفــی و ســپس
کمــی گــردآوری میشــوند و پژوهشــگر برمبنــای
دادههــای ّ
یافتههــای حاصــل از دادههــای کیفــی ،ســعی دارد کــه
کمــی را گــردآوری کنــد تــا تعمیمپذیــری
دادههــای ّ
یافتههــا را میســر ســازد .همچنیــن ایــن تحقیــق از نــوع
اکتشــافی اســت؛ زیــرا به دنبــال شناســایی و کشــف عوامل
مؤثــر پذیــرش شــهروندی شــرکتی در کســبوکارهای
گردشــگری ـ بهرغــم تعــداد انــدک منابــع موجــود ـ اســت.
کمــی از نــوع تصمیمگیــری چندمعیــاره اســت،
در بخــش ّ
بــه علــت آنکــه بــا نظرســنجی از خبــرگان ،بهصــورت
میدانــی ،در پــی بررســی ارتبــاط متقابــل میــان عوامــل
بوکارهای
مؤثــر در پذیــرش شــهروندی شــرکتی در کســ 
گردشــگری و ســاختاردهی بــه آنهاســت.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه ارزشهــای اخالقــی
شــرکتهای بــزرگ گردشــگری ،بــا ســابقه بیشــتر ،بــا
رفتــار مســئوالنه ســازمانهای گردشــگری ارتبــاط
مســتقیم دارد و در آنهــا تأثیرگــذار اســت.
گوگینــز و مرویــس ( )2006درمــورد شــهروندی شــرکتی
پژوهشــی انجــام دادنــد و روششناســی جدیــدی بــرای
مراحــل شــهروندی شــرکتی توســعه دادنــد .مطابــق
بــا مــدل ،شــهروندی شــرکتی را در قالــب پنــج مرحلــه
ابتدایــی ،درگیــری ،نــوآوری ،یکپارچگــی و تغییــر
یــا دگرگونــی تعریــف میکننــد .آنهــا هــر مرحلــه
را بــه همــراه ابعــاد مربوطــه تعریــف کــرده ،در قالــب
پرســشنامه ارزیابــی میکننــد.
لنســن و همــکاران ( )2005در مقالــهای بــه بررســی
وضعیــت شــهروندی شــرکتی در شــرکتهای برزیلــی
پرداختنــد .تحقیــق آنهــا نشــان داد کــه شــرکتهای
برزیلــی درک عمیقی از شــهروند شــرکتی دارنــد؛ درنتیجه
قصــد و تمایــل اســتراتژیکی بــرای ادغــام شــهروندی
شــرکتی بــا کسبوکارشــان دارنــد .بااینحــال ،زمانــی
کــه بهصــورت عملــی شــهروندی شــرکتی در رهبــری،
ســاختار ،مدیریــت ،روابــط ذینفعــان و شــفافیت بــهکار
مــیرود ،بلــوغ آنهــا از نظــر شــهروندی در مراحــل
ابتدایــی باقــی میمانــد .درمجمــوع ،شــرکتهای برزیلــی
مفهــوم شــهروند شــرکتی را بهخوبــی درک کردهانــد ،امــا
در عمــل بــه آن ،پیشــرفت زیــادی نداشــتهاند.

ابــزار گــردآوری اطالعــات در بخــش کیفــی ،اســناد و
کمــی پرسـشنامه اســت .از
مــدارک آرشــیوی و در بخــش ّ
پرس ـشنامه بــرای تعییــن مقــدار اثرگــذاری و اثرپذیــری
هریــک از معیارهــای شناساییشــده اســتفاده شــده کــه
براســاس یافتههــای حاصــل از بخــش کیفــی اســت.
بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــا ،در بخــش کیفــی از تحلیــل
مضمــون بــا نرمافــزار مکسکیــودیای  12اســتفاده شــد.
تحلیــل مضمــون روشــی بــرای شــناخت ،تحلیــل و گزارش
الگوهــای موجــود در دادههــای كیفــی اســت .ایــن روش،
فراینــدی بــرای تحلیــل دادههــای متنــی اســت و دادههای
پراكنــده و متنــوع را بــه دادههایــی غنــی و تفصیلــی
تبدیــل میكنــد ( .)Braun and Clarke, 2006تحلیــل
مضمــون مبتنیبــر فراینــد کدگــذاری اســت .مضمــون
یــا تــم الگویــی اســت کــه در دادههــا یافــت میشــود
و بــه توصیــف ،ســازماندهی و تفســیر جنبههایــی
از پدیــده بررسیشــده میپــردازد .تحلیــل مضامیــن
براســاس رویــهای مشــخص ،مضامیــن پایــه (کدهــا و
نــکات اساســی در متــن) ،مضامیــن ســازماندهنده
(مقــوالت بهدســتآمده از ترکیــب و تلخیــص مضامیــن
پایــه) و مضامیــن فراگیــر (مضامیــن عالــی دربرگیرنــده
اصــول حاکــم بــر متــن درحکــم یــک کل) را ســازماندهی
میکنــد و ســپس بهصــورت شــبکههای مضامیــن رســم
میشــوند کــه در آن روابــط بیــن ایــن ســه ســطح نشــان
داده میشــود (عابــدی و همــکاران .)1390 ،همچنیــن
کمــی ،از روش تصمیمگیــری چندمعیــاره
در بخــش ّ
مبتنیبــر تکنیــک دیمتــل بــرای بررســی ارتباطــات
متاقبــل میــان عوامــل شناساییشــده اســتفاده شــد.
تکنیــک دیمتــل 1یکــی از ابزارهــای جامــع بهمنظــور
ســاخت و تحلیــل مدلهــای ســاختاری اســت کــه رابط ـه
بیــن فاکتورهــای پیچیــده را تحلیــل میکنــد (Wu & Lee,
 .)2007ایــن تکنیــک بهمنظــور تحقیــق و حــل برخــی از
مســائل پیچیــده ب ـهکار م ـیرود و از متدهــای تحقیقاتــی
علمــی بــرای درک بهتــر و خوشــهبندی مســائل خــاص و
پیچیــده اســت ( .)Hori & Shimizu, 1999تکنیــک دیمتــل
از انــواع روشهــای تصمیمگیــری براســاس مقایس ـههای
زوجــی اســت .ایــن روش بــا بهرهمنــدی از قضــاوت
خبــرگان در شناســایی عوامــل موجــود در یــک سیســتم
و ســاختاردهی نظاممنــد بــه آنهــا و بــا بهکارگیــری
اصــول نظریــه گرافهــا ،ســاختاری سلســلهمراتبی از
عوامــل موجــود در سیســتم را همــراه بــا اســتخراج روابــط
تأثیرگــذار و تأثیرپذیــر ارائــه میدهــد؛ بهگونــهای کــه
شــدت اثــر روابــط مذکــور را بهصــورت امتیــاز عــددی
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معیــن میکنــد .از برتریهــای ایــن روش بهنســبت
ســایر روشهــای تصمیمگیــری ،اســتفاده از بازخــورد
روابــط اســت؛ یعنــی در ســاختار ایــن تکنیــک ،هــر عنصــر
میتوانــد در کلیــه عناصــر همســطح ،ســطحهای باالتــر و
پایینتــر از خــود تأثیــر گــذارد و در مقابــل نیــز از هریــک از
آنهــا تأثیــر پذیــرد (.)Webber et al., 2003
جامعــه آمــاری در بخــش کیفــی ،محتــوای آرشــیوی
ماننــد کتــب و مقــاالت داخلــی و خارجــی بــا موضــوع
شــهروندی شــرکتی اســت .گفتنــی اســت نمونهگیــری
در ایــن بخــش بهصــورت غیراحتمالــی هدفمنــد انجــام
شــد؛ بهاینصــورت کــه بــا بررســی منابــع در دســترس
در قالــب کتــب ،مقــاالت ،رســالهها و  ...در پایگاههــای
علمــی ،همچــون Science Direct ،Scopus ،Emerald
و نیــز پروژههــا و مطالعــات ( Boston Collegeیکــی از
دانشــگاههای پیشــرو در حــوزه مطالعــات شــهروند
شــرکتی) ،هفــت مطالعــه انتخــاب شــد و درنهایــت از
طریــق ایــن نمونههــا بــه اشــباع نظــری دســت یافتــه
کمــی نیــز شــانزده نفــر از
شــد .جامعــه آمــاری بخــش ّ
خبــرگان دانشــگاهی در حــوزه بازاریابــی و گردشــگری
و مدیــران کســبوکارهای گردشــگری شــهر تهــران
تشــکیل دادهانــد .گفتنــی اســت کــه در تکنیــک دیمتل،
حجــم نمونــه حــدود  15تــا  20نفــر بــرای تحلیــل کافــی
اســت ( .)Wu & Lee, 2007همچنیــن بــرای بررســی
اعتبــار در بخــش کیفــی ،کل فراینــد تحقیــق را اســاتید
ایــن حــوزه مطالعــه و بازبینــی کردهانــد .مطالعــه
فراینــد تحقیــق از طریــق نشــاندادن مســیر تصمیمــات

و همچنیــن قــراردادن تمامــی دادههــای خــام،
دادههــای تحلیلشــده ،و مضامیــن در اختیــار اســاتید و
بررســی دقیــق نظریــات صاحبنظــران صــورت گرفــت و
درســتی گامهــای استفادهشــده تأییــد شــد .در بخــش
کمــی ،بهمنظــور تعییــن پایایــی از آزمــون مجــدد
ّ
اســتفاده شــده اســت؛ بههمینمنظــور ضمــن توزیــع
پرســشنامهها در بیــن ده نفــر از افــراد جامعــه آمــاری
در دو نوبــت ،ضریــب همبســتگی اســپیرمن بیــن نتایــج
حاصــل از دو نوبــت ،مقــدار  0/89محاســبه شــد کــه
نشــاندهنده تأییــد پایایــی اســت.
یافتههای بخش کیفی
بــا بررســی دقیــق ادبیــات تحقیــق شــهروندی شــرکتی
در کســبوکارهای گردشــگری ،پــس از جســتوجو در
منابــع گوناگــون و پایگاههــای علمــی متعــدد ،تعــداد 7
مطالعــه متناســب بــا اهــداف تحقیــق شناســایی و بــرای
تحلیــل مضمــون انتخــاب شــدند کــه جامعیــت الزم
دربــاره عوامــل مؤثــر در پذیــرش شــهروندی شــرکتی را
داشــتند .بــا مطالعــه عمیــق ایــن متــون 45 ،عبــارت و
بــه تبــع آن  45کــد اســتنتاج شــد 21 .مضمــون پایــه و 3
مضمــون ســازماندهنده اســتخراج شــد .عناویــن ایــن
ســه مضمــون عبارتانــد از :عوامــل مربــوط بــه محیــط
ســازمان ،محیــط صنعــت و محیــط کالن بــا مضمــون
فراگیــر عوامــل مؤثــر در پذیــرش شــهروندی شــرکتی در
کس ـبوکارهای گردشــگری .در ادامــه ،ایــن مراحــل بــه
تفکیــک تشــریح میشــود.

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

بنیاد هیتاچی
()2007

کدهای استخراجی

مضامین پایه

کمبود منابع

منابع سازمان

فقدان درک و آگاهی درباره شهروندی شرکتی

ی شرکتی
دانش وآگاهی سازمان در حوزه شهروند 

نداشتن ارزشهای بنیانی و سازمانی با هدف عملکرد اجتماعی

فرهنگ و ارزش سازمان

فقدان فشارها و قوانین مبتنیبر رعایت شهروندی شرکتی

نهادهای قانونی

فشار واردنکردن ذینفعان داخلی سازمان

ذینفعان داخلی سازمان (کارکنان ،سهامداران)

فشار واردنکردن ذینفعان خارجی سازمان

ذینفعان خارجی (تأمینکنندگان ،توزیعکنندگان،
مصرفکنندگان)

درگیرنشدن رهبران عالی در پذیرش و توسعه شهروندی شرکتی در سازمان

نگرش رهبری ،شیوه مدیریتی مدیر عالی سازمان

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

شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در پذیرش شهروندی شرکتی
در کسبوکارهای گردشگری
منبع

فشار واردنکردن برای پاسخگویی به نیازها از سوی سرمایهگذاران آگاه اجتماعی

سرمایهگذاران

فقدان رتبهبندی شرکتها از لحاظ شاخصهای عملکرد اجتماعی

نهادهای ارزیابیکننده

فقدان رقابت بین شرکتها برای مسئولیتهای اجتماعی

رقبا

فشارواردنکردن ذینفعان داخلی

ذینفعان داخلی سازمان (کارکنان ،سهامداران)

فشارواردنکردن ذینفعان خارجی

ذینفعان خارجی (تأمینکنندگان ،توزیعکنندگان،
مصرفکنندگان)

ارائهندادن اصول و استانداردهای مسئولیت اجتماعی از طرف ذینفعان برای شرکتها

ذینفعان داخلی سازمان (کارکنان ،سهامداران)

ذینفعان خارجی (تأمینکنندگان ،توزیعکنندگان،
ارائهندادن اصول و استانداردهای مسئولیت اجتماعی از طرف ذینفعان برای شرکتها.
مصرفکنندگان)

ولوا ()2010

مک کینزی
( )2010نقل از
ولوا ()2010

گوگینس و مرویس
()2006

وانگ و همکاران
()2013

نداشتن دانش و آگاهی الزم درباره شهروندی شرکتی

دانش وآگاهی سازمان در حوزه شهروندیشرکتی

نداشتن توانایی و ظرفیتها

دانش وآگاهی سازمان در حوزه شهروندیشرکتی

نداشتن ساختار و ابزار الزم

ساختار سازمانی

فقدان ارتباطات داخلی و خارجی

ساختار سازمانی

کمبود منابع مانند پول و زمان

منابع سازمان

کمبود منابع انسانی

منابع سازمان

نبودن فرایندهای مدیریتی

ساختار سازمانی

پیچیدگی اجرای یکپارچه استراتژی در سراسر شرکت

استراتژی سازمانی

درکنکردن شهروندی شرکتی

دانش وآگاهی سازمان در حوزه شهروندیشرکتی

نداشتن تخصص و تجهیزات الزم

منابع سازمان

همترازنبودن ارزش شرکت با ارزشهای شهروندی شرکتی

فرهنگ و ارزش سازمان

بیعالقگی مدیر عالی به شهروندی شرکتی و مهمنبودن این استراتژی برای او

نگرش رهبری ،شیوه مدیریتی مدیر عالی سازمان

بیعالقگی مدیر عالی به شهروندی شرکتی و مهمنبودن این استراتژی برای او

استراتژی سازمان

جزو اهداف شرکت نبودن

اهداف سازمانی

نظارتنکردن سازمانهای متعدد بر عملکرد شرکتها

نهادهای نظارتی

نظارتنکردن سازمانهای متعدد بر عملکرد شرکتها

سازمانهای انتفاعی (سازمان گردشگری،سازمان
محیطزیست ،شهرداری ،اتحادیههای هتل و
رستوران ،انجمن صنفی آژانسهای گردشگری)

نظارتنکردن سازمانهای متعدد بر عملکرد شرکتها

سازمانهای غیرانتفاعی (NGOهای گردشگری و
زیستمحیطی ،سازمانهای خیریه)

رقابتینبودن کسبوکارها،

رقبا

فشارواردنکردن سازمانهای گوناگون (دولت ،سازمانهای غیرانتفاعی)

سازمانهای انتفاعی (سازمان گردشگری ،سازمان
محیطزیست ،شهرداری ،اتحادیههای هتل و
رستوران ،انجمن صنفی آژانسهای گردشگری)

فشارواردنکردن سازمانهای گوناگون (دولت ،سازمانهای غیرانتفاعی)

سازمانهای غیرانتفاعی (NGOهای گردشگری و
زیستمحیطی ،سازمانهای خیریه)

معرفینکردن سازمانهای برتر حوزه شهروندی شرکتی از سوی جوامع رسانهای

جوامع رسانهای

نداشتن بودجه کافی

منابع سازمان

کمبود منابع انسانی

منابع سازمان

درگیرنشدن کارکنان در فعالیتهای شهروندی

ذینفعان داخلی سازمان (کارکنان ،سهامداران)

پشتیبانی رهبری شرکت
درگیرنشدن و درک شهروندی و
ِ

نگرش رهبری ،شیوه مدیریتی مدیر عالی سازمان

همکارینکردن رهبران سطح متوسط در واحدهای کسبوکار در فعالیتهای شهروندی نگرش و عملکرد مدیران میانی و مدیران عملیاتی
ضعیفبودن حس مسئولیتپذیری اجتماعی در سراسر شرکت و بین کارکنان

ذینفعان داخلی سازمان (کارکنان ،سهامداران)
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والور ()2005

فقدان مطالعه و پژوهش در حوزه شهروندی شرکتی

جوامع علمی

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

وادک ()2008

کدهای استخراجی

مضامین پایه
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جدول  3توضیحات بیشتری در مورد مضامین پایه استخراج شده ارائه میدهد.
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :3مضامین پایه
مضامین پایه
اهداف سازمان :هدف از تأسیس سازمان همراستا با شهروندی شرکتی و اهمیت عملکرد اجتماعی است .فعالیتهای شهروندی جزو
اهداف سازمان است.
فرهنگ و ارزش سازمان :مجموعه باورها و انتظارات و ارزشهای یادگرفتهشده و مشترک اعضای سازمان است .فرهنگ میتواند
جهتگیری استراتژیک سازمان را تحت تأثیر قرار دهد و باعث تغییر شود .همترازبودن ارزشها و فرهنگ سازمان با ارزشهای
شهروندی شرکتی.
ساختار سازمان :ساختار سازمانی عبارت است از روابط حاکم بر افراد و گروههایی که برای رسیدن به هدف مشترک تالش میکنند.
ساختار هر سازمان تعیینکننده میزان توان آن در پاسخگویی به چالشهای محیطی است.
استراتژی سازمان :استراتژی کسبوکار سازمان در دستور کار شهروندی شرکتی در سازمان تأثیر میگذارد .استفاده از استراتژی
منسجم شهروندی شرکتی در تمام واحدهای کسبوکار.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

نگرش رهبری ،شیوه مدیریتی مدیر عالی سازمان :مدیر عالی سازمان درباره شهروندی شرکتی آگاهی داشت ه باشند و درصدد اجرای
این استراتژی در تمامی واحدهای کسبو کارباشند و در فعالیتهای شهروندی شرکتی درگیرشوند .قراردادن دستور کار شهروندی
بهصورت 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 فعالیتهای شهروندی شرکتی.
ذینفعان داخلی سازمان (کارکنان ،سهامداران) :کارکنان بهمنزله ذینفعان اصلی شناسایی میشوند و اعمال فشار و ایجاد انگیزه به
شرکتی سهامداران .درگیرشدن کارکنان بهصورت یکپارچه و
مسئولیت اجتماعی منجر میشوند .انگیزهدهی فعالیتهای شهروندی
ِ
مداوم در فعالیتهای شهروندی شرکتی.
منابع سازمان :داراییهای سازمان ،شامل داراییهای فیزیکی ،انسانی و سازمانی ،بودجه کافی برای رسیدگی به مسائل اجتماعی و
زیستمحیطی ،ارائه منابع اساسی برای انجام فعالیتهای شهروندی شرکتی.
دانش و آگاهی سازمان در حوزه شهروندی شرکتی :درک و آگاهی رهبر و تمام واحدهای کسبوکار درباره مفهوم شهروندی شرکتی.
رقبا :رقبا در فعالیتهای شهروندی و عملکرد اجتماعی پیشرو هستند .مشارکت رقبا در فعالیتهای شهروندی شرکتی.
تأمینکنندگان :وجود فعالیتهای شهروندی در بین تأمینکنندگان سازمان.
توزیعکنندگان :وجود فعالیتهای شهروندی در بین توزیعکنندگان سازمان.
مصرفکنندگان :وجود فرهنگ مطالبهگری در میان مشتریان در حیطه شهروندی شرکتی.
سرمایهگذاران :سرمایهگذارن آگاه اجتماعی فشار بسیاری را به سازمانها ،برای پاسخگویی به نیازها ،وارد میکنند .وجود فشار
سرمایهگذاران برای انجام فعالیتهای شهروندی شرکتی.
سازمانهای انتفاعی مرتبط با گردشگری :سازمانهای انتفاعی سازمانها را در حوزه شهروندی شرکتی و عملکرد اجتماعی ارزیابی
میکنند .سازمانهای انتفاعی برای انجام فعالیتهای شهروندی شرکتی در سازمان فشار وارد میکنند .قراردادن دستور کار شهروندی
بهصورت پایدار در سازمان.
گری سازمانهای غیرانتفاعی با هدف عملکرد اجتماعی و شهروندی
سازمانهای غیرانتفاعی مرتبط با گردشگری :وجود فرهنگ مطالبه ِ
شرکتی ،مشارکت و همکاری بین سازمانهای غیرانتفاعی و سازمانها بهمنظور فعالیتهای شهروندی شرکتی.
نهادهای نظارتی :نظارت بر عملکرد اجتماعی سازمان و رتبهبندی آنها براساس موفقیت در عملکرد اجتماعی و شهروندی شرکتی.
نهادهای قانونی :وجودداشتن و گسترشدادن استانداردها و اصول و قوانینی بهمنظور عملکرد اجتماعی سازمانها و شهروندی شرکتی.
نهادهای ارزیابیکننده :وجود ارزیابی جامع از عملکرد اجتماعی سازمان.
جوامع علمی :مطالعه و پژوهش در حوزه شهروندی شرکتی در جوامع علمی.
جوامع رسانهای :معرفی جوامع رسانهای سازمانهای برتر در حوزه شهروندی شرکتی.

شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در پذیرش شهروندی شرکتی
در کسبوکارهای گردشگری

جدول  :4مضامین پایه و سازماندهنده
مضامین پایه

مضامین سازماندهنده

مضمون فراگیر

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جــدول  4مضامیــن پایــه و مضامیــن ســازماندهنده و
مضمــون فراگیــر را نمایــش میدهــد .مضامیــن پایــه بــه
ســه محــور عوامــل مربــوط بــه ســازمان ( 9مضمــون پایــه)،
عوامــل مربــوط بــه صنعــت ( 7مضمــون پایــه) و عوامــل

مربــوط بــه محیــط کالن ( 5مضمــون پایــه) تفکیــک
شــدند .درنهایــت ،مضامیــن ســازماندهنده تحــت
مضمــون فراگیــر عوامــل مؤثــر در پذیــرش شــهروندی
شــرکتی در کســبوکارهای گردشــگری قــرار میگیرنــد.
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اهداف سازمان
فرهنگ و ارزش سازمان
ساختار سازمان
استراتژی سازمان
سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

نگرش رهبری ،شیوه مدیریتی مدیر عالی سازمان
نگرش و عملکرد مدیران میانی و مدیران عملیاتی

عوامل مربوط به سازمان

)ذینفعان داخلی سازمان (کارکنان ،سهامداران
منابع سازمان
دانش و آگاهی سازمان در حوزه شهروندی شرکتی
رقبا
تأمینکنندگان
توزیعکنندگان
مصرفکنندگان
سرمایهگذاران

عوامل مربوط به محیط صنعت

سازمانهای انتفاعی مرتبط با گردشگری
سازمانهای غیرانتفاعی مرتبط با گردشگری
نهادهای نظارتی
نهادهای قانونی
نهادهای ارزیابیکننده
جوامع علمی
جوامع رسانهای

عوامل مربوط به محیط کالن

عوامل مؤثر در پذیرش شهروندی
شرکتی در کسبوکارهای گردشگری
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شــکل  1شــبکه مضامیــن مربــوط بــه عوامــل پذیــرش
شــهروند شــرکتی در کســبوکارهای گردشــگری،

متشــکل از مضامیــن پایــه ،ســازماندهنده و فراگیــر
حاصــل از پژوهــش حاضــر را نمایــش میدهــد.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شکل  :1شبکه مضامین موانع پذیرش شهروندی شرکتی در کسبوکارهای سازمانی

کمی
یافتههای بخش ّ
کمــی بهمنظــور بررســی ارتباطــات متقابــل
در بخــش ّ
عوامــل مؤثــر در پذیــرش شــهروندی شــرکتی در
کســبوکارهای گردشــگری و ســاختاردهی بــه عوامــل
پیچیــده در قالــب گروههــای علــت و معلولــی از
تصمیمگیــری چندمعیــاره مبتنیبــر تکنیــک دیمتــل
اســتفاده شــده اســت .بــرای انجــام تکنیــک دیمتــل،
مراحــل پنجگانــه زیــر انجــام شــد:
گام اول :تشــکیل ماتریــس تأثیــر مســتقیم  :ابتــدا بهمنظــور
ســنجش روابــط میــان متغیرهــا ،بــه یــک طیــف امتیــاز
در پنــج ســطح نیازمندیــم.

جدول  :5طیف امتیازی استفادهشده در تحقیق حاضر
بدون تأثیر

تأثیر خیلی کم

تأثیر کم

0

1

2

تأثیر زیاد تأثیر خیلی زیاد
3

4

در ایــن مرحلــه ،از خبــرگان خواســته میشــود کــه بــرای
ارزیابــی تأثیــر مســتقیم بیــن هــر دو عامــل از طیــف
امتیازدهــی بــاال ،نظــر خــود را بهمنزلــه مؤلفــهای از
ماتریــس بهصــورت در نظــر گیرنــد .ایــن مقــدار درجـهای
اســت کــه خبــره معتقــد اســت عامــل  ،عامــل را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد (.)Lee et al., 2011

313

شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در پذیرش شهروندی شرکتی
در کسبوکارهای گردشگری

رابطه :1
رابطه :2

رابطه :3
در رابطــه  3ماتریــس بهعنــوان ماتریــس واحــد در نظــر
گرفتــه میشــود .ماتریســی اســت کــه مؤلفههــای آن
مجمــوع ســطرهای ماتریــس و از مجمــوع ســتونهای
ماتریــس ایجــاد میشــود .نشــاندهنده تأثیــر مســتقیم
و غیرمســتقیم بــه ســایر فاکتورهــا و نشــاندهنده ترتیــب
عناصــری اســت کــه قوی ـ ًا بــر عناصــر دیگــر نفــوذ دارنــد.
نشــاندهنده تأثیــرات مســتقیم و غیرمســتقیمی اســت
کــه ســایر عاملهــا بــر عامــل دارنــد و بهمنزلــه ترتیــب
عناصــری اســت کــه تحــت نفــوذ واقــع میشــوند.
رابطه :4
رابطه :5
رابطه :6
اگ��ر مثب��ت ( )Ri-Jjباشــد ،عامــل بهمنزلــه «علــت»
در سیسـ�تم معرفـ�ی میشـ�ود و اگـ�ر( )Ri-Jjمنفــی
باشــد ،عامــل بهمنزلــه «معلــول» در سیســتم شــناخته
میشـ�ود .بـ�ا توجـ�ه بـ�ه مقدار()Ri-Jjمیتــوان عاملهــای
مطالعهشــده را رتبهبــن دی کــرد .هرچــه مقــدار بــرای
معیــاری بیشــتر باشــد ،اولویــت آن معیــار باالتــر خواهــد
بــود.

جدول  :6ماتریس شدت نسبی موجود از روابط مستقیم
M*(i-M)-1

عوامل مربوط به سازمان

عوامل مربوط به
صنعت

عوامل مربوط به
محیط کالن

عوامل مربوط به سازمان

2/737161

2/958453

2/29853

عوامل مربوط به صنعت

3/562782

3/091919

2/692884

عوامل مربوط به
محیط کالن

3/642772

3/571981

2/511988

جدول  :7ماتریس شدت نسبی موجود از روابط غیرمستقیم
M2*(i-M)-1

عوامل مربوط به سازمان

عوامل مربوط به
صنعت

عوامل مربوط به
محیط کالن

عوامل مربوط به سازمان

2/737161

2/499737

1/995778

عوامل مربوط به صنعت

2/993974

3/091919

2/298388

ط بهمحیط
عواملمربو 
کالن

3/184057

3/030696

2/511988

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

گام ســوم :بهدســتآوردن ماتریــس تأثیــر کلــی :در ایــن
مرحلــه از روش دیمتــل ،اثرگذاریهــا و اثرپذیریهــای
مســتقیم و غیرمســتقیم محاســبه میشــود .رابطــه 3
ماتریــس روابــط کل را محاســبه میکنــد.

مشــخص شــد کــه یــک فاکتــور چگونــه ســایر فاکتورهــا
را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،نیــاز اســت کــه مقــدار
آســتانهای مشــخص شــود تــا بــا اســتفاده از آن بتــوان
تأثیــرات جزئــی را حــذف کــرد .بــا درنظرگرفتــن میانگیــن
مقادیــر ماتریــس روابــط کل یــا اظهــار نظــر خبــرگان
صنعــت ،مقــدار آســتانهای مشــخص میشــود .مقادیــر
کمتــر از آســتانه حــذفشــده و فقــط مقادیــر بزرگتــر از
آن در نظــر گرفتــه شــده ،در گــراف نشــان داده میشــود
(.)Lee et al., 2011
گام پنجــم :تعییــن روابــط ع ّلــی و معلولــی :تکنیــک دیمتل
مبتنیبــر گرافهــای جهــتداری اســت کــه میتواننــد
مؤلفههــای دخیــل را بــه دو گــروه علــت و معلــول تفکیــک
کننــد .ایــن گرافهــا رابطــه وابســتگی میــان عناصــر
یــک سیســتم را بــه تصویــر میکشــند .گرافهــای ع ّلــی
بــا ترســیم زوجهــای مرتــب حاصــل میشــود کــه در آن
محــور افقــی بــه نــام «برتــری» و محــور عمــودی بــه نــام
«رابطــه» ســاخته میشــود (.)Tzeng et al., 2007
در ایــن پژوهــش براســاس نظریــات احصاشــده از
خبــرگان ،گامهــای اول ،دوم ،ســوم و چهــارم مطابــق
بــا تکنیــک دیمتــل انجــام شــد .درنهایــت بــرای تعییــن
معیارهــای ع ّلــی و معیارهــای وابســته (گام پنجــم)
ماتریــس زیــر (جــدول  )6حاصــل شــد.

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

گام دوم :نرمالســازی ماتریــس تأثیــر مســتقیم :اگــر
ماتریــس اولیــه روابــط مســتقیم را کــه از مرحلــه قبــل
بهدس ـتآمده  Aبنامیــم ،بــا اســتفاده از رابطــه  3میتــوان
نرمالســازی ماتریــس اولیــه را محاســبه کــرد ،مقــدار از
رابطــه  2بهدســت میآیــد و گفتنــی اســت کــه بــا اســتفاده
از رابطــه فــوق ،همــه عناصــر ماتریــس  Mبیــن صفــر و یــک
قــرار خواهــد گرفــت.

گام چهــارم :تعییــن مقادیــر آســتانه بــرای تهیــه نمــودار
ع ّلــی و معلولــی :پــس از آنکــه در ماتریــس روابــط کل،
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در ایــن ماتریــس مشــاهده میشــود کــه همــه درایههــای
قطــر اصلــی غیــر صفــر هســتند؛ بــه ایــن معنــی کــه ایــن
عناصــر در خــود نیــز تأثیــر میگذارنــد؛ بنابرایــن بــا رســم
دیاگــراف روابــط غیرمســتقیم توأمــان بــا شــدت نســبی
مالحظــه میشــود کــه همــه عناصــر دارای «حلقــه» بــه
خــود هســتند .بــرای رتبهبنــدی معیارهــا بایــد مجمــوع

ســطرهای ماتریــس  M*(i-M)-1را ،کــه شــدت نســبی
روابــط مســتقیم را نشــان میدهــد ،محاســبه کنیــم
کــه ایــن مجمــوع ســطرها ( Rتأثیرگــذاری) نامگــذاری
میشــود و مجمــوع ســتون ایــن ماتریــس را نیــز بایــد
محاســبه کنیــم کــه ( Jتأثیرپذیــری) نامگــذاری میشــود:

جدول  :8مجموع شدت نسبی روابط مستقیم
M*(i-M)-1

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

عوامل مربوط به محیط کالن

R

عوامل مربوط به سازمان

2/737161

2/958453

2/29853

7/9941438

عوامل مربوط به صنعت

3/562782

3/091919

2/692884

9/3475849

عوامل مربوط به محیط کالن

642772/3

3/571981

2/511988

9/7267403

J

942715/9

9/622353

7/503401

عوامل مربوط به سازمان عوامل مربوط به صنعت

در ایــن مرحلــه از تکنیــک دیمتــل ،بــرای رتبهبنــدی
معیارهــا بایــد ماتریــس محاســبات  R+Jو  R-Jو  Rو  Jرا
تشــکیل دهیــم.
 :Rجمــع ســطری درایههــا بــرای هــر عامــل ،معــرف میــزان

اثرگــذاری آن در ســایر عناصــر سیســتم بررسیشــده اســت.
 :Jجمــع ســتونی درایههــا بــرای هــر عامــل ،معــرف میــزان
شــدت تأثیرپذیــری عامــل مذکــور از ســایر عناصــر سیســتم
بررسیشــده اســت.

جدول  :9ماتریس محاسبات  R+Jو  R-Jو  Rو J
ترتیب

 Rمجموع ردیفی
)تأثیرگذاری(

ترتیب

 Jمجموع ردیفی
)تأثیرپذیری(

ترتیب

 R+Jمجموع ردیفی

ترتیب

مجموع ردیفی
R-J

ع.محیط کالن

9/7267

ع .سازمان

9/9427

ع .صنعت

18/969

ع .محیط کالن

2/2223

ع .صنعت

9/3475

ع .صنعت

9/6223

ع .سازمان

936/17

ع .صنعت

-0/2747

ع .سازمان

7/9941

ع .محیط
کالن

7/5034

ع .محیط
کالن

230/17

ع .سازمان

-1/9485

نمــودار ع ّلــی دیمتــل (نمــودار  )1بــا اســتفاده از مقادیــر
اثرگــذاری کل و اثرگــذاری خالــص رســم شــده اســت:
 :R+Jبــردار برتــری کــه بــردار افقــی بــوده و میــزان تأثیــر
و تأثــر عامــل مدنظــر در سیســتم اســت؛ بهعبارتدیگــر
هرچــه مقــدار  R+Jعاملــی بیشــتر باشــد ،آن عامــل تعامــل
بیشــتری بــا ســایر عناصــر سیســتم دارد؛ بنابرایــن وزن
(اهمیــت) عامــل در سیســتم بیشــتر اســت.

 :R-Jبــردار ارتبــاط کــه بــردار عمــودی بــوده و مقــدار
نهایــی تأثیرگــذاری هــر عامــل در مجموعــه عناصــر دیگــر
سیســتم را نشــان میدهــد.
زمانــی کــه  Rبزرگتــر از  Jباشــد و در محاســبه  R-Jعــدد
حاصــل بزرگتــر از صفــر باشــد ،عامــل  1تأثیرگــذار قطعــی
اســت و  1متغیــر علــت (اثرگــذار) در نظــر گرفتــه میشــود.
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بنابرایــن نمــودار ع ّلــی میتوانــد براســاس ترســیم
زوج مرتــب ( )R+J, R-Jبهدســت آیــد کــه درونبینــی
باارزشــی بــرای تصمیمگیــری فراهــم میکنــد .بــرای
ایــن کار یــک دســتگاه مختصــات دکارتــی بــا محــور
طولــی  R+Jو محــور عرضــی  R-Jرســم میشــود کــه
در آن موقعیــت هــر عامــل بــا نقطــهای بــه مختصــات
( )R+J, R-Jتعییــن میشــود.
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زمانــی کــه  Rکوچکتــر از  Jباشــد و در محاســبه  ،R-Jعــدد
حاصــل کوچکتــر از صفــر باشــد ،عامــل  1تأثیرپذیــر
قطعــی اســت و  1متغیــر معلــول (اثرپذیــر) در نظــر گرفتــه
میشــود.

عوامــل معلــول و تأثیرپذیــر قطعــی مطــرح میشــوند.
بهعبارتدیگــر ،عوامــل مربــوط بــه محیــط کالن،
درحکــم عامــل تأثیرگــذار قطعــی اســت و  1متغیــر علــت
(اثرگــذار) اســت .بــا توجــه بــه نزدیکبــودن بــه ســمت
چــپ نمــودار ،عوامــل مربــوط بــه ســازمان و عوامــل
مربــوط بــه صنعــت بیشــترین اهمیــت را در اثرگــذاری
دارنــد .درمجمــوع معیــار عوامــل مربــوط بــه محیــط
صنعــت در ایــن ســاختار بهطــور قطــع تأثیرگذارتریــن
عامــل در مجمــوع سیســتم در پذیــرش شــهروندی
شــرکتی در کســبوکارهای گردشــگری اســت .دیاگــراف
ارتباطــات غیرمســتقیم (شــکل  )2بــا توجــه بــه جــدول
شــدت روابــط غیرمســتقیم رســم شــده اســت.
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نمودار  :1نمودار ع ّلی (اثرگذاری – اثرپذیری)
و نحوه نمایش عوامل

شــدت اثــر خالــص معیارهــای بــاالی خــط افقــی مثبــت
بــوده و تحــت عنــوان معیارهــای ع ّلــی ،محــرک ،یــا
ی شــده اســت و شــدت اثــر خالــص
تأثیرگــذار دســتهبند 
معیارهــای پاییــن خــط افقــی منفــی بــوده و تحــت عنــوان
معیارهــای وابســته دســتهبندی میشــوند .هرچــه
معیارهــا بــاال باشــند ،درجــه اثرگــذاری بیشــتری دارنــد
و هرچــه معیارهــا پاییــن باشــند ،درجــه اثرپذیــری
بیشــتری دارنــد .عالوهبــرآن ،هرچــه معیارهــا بــه ســمت
چــپ نمــودار حرکــت کننــد ،اهمیــت بیشــتری مییابنــد؛
زیــرا مجمــوع تأثیرگــذاری و تأثیرپذیریشــان بیشــتر
اســت .بهعبارتدیگــر ،معیــاری کــه تعامــل بیشــتری
بــا ســایر معیارهــا داشــته باشــد اهمیــت باالتــری دارد.
از ایــن نمــودار میتــوان نتیجــه گرفــت کــه معیارهــای
عوامــل مربــوط بــه صنعــت ،عوامــل مربــوط بــه ســازمان
و عوامــل مربــوط بــه محیــط کالن بهترتیــب بیشــترین
تأثیرگــذاری را دارنــد و بهمنزلــه معیارهــای ع ّلــی
در نظــر گرفتــه میشــوند؛ و همچنیــن معیارهــای
عوامــل مربــوط بــه ســازمان ،عوامــل مربــوط بــه صنعــت
بهترتیــب بیشــترین تأثیرپذیــری را دارنــد و بهعنــوان

شکل  .2دیاگراف روابط غیرمستقیم توأم با شدت نسبی

نتیجهگیری
درمجمــوع ،نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه بــرای عوامــل
مؤثــر در پذیــرش شــهروندی شــرکتی در کســبوکارهای
گردشــگری 21 ،عامــل شناســایی شــد کــه درنهایــت در
 3حــوزه عوامــل مربــوط بــه ســازمان ،عوامــل مربــوط
بــه محیــط کالن و عوامــل مربــوط بــه محیــط صنعــت
دســتهبندی شــد .در بخــش بعــد ،بــه رتبهبنــدی و
تأثیرپذیــری روابــط بیــن ایــن ســه بخــش بــا اســتفاده از
نظریــات خبــرگان پرداختــه شــد و بــه ایــن نتیجــه دســت
یافتــه شــد کــه عوامــل مربــوط بــه صنعــت بهمنزلــه یــک
محــرک و معیــار ع ّلــی در تمامــی سیســتم تأثیرگذارتــر از
بقیــه عوامــل اســت .بهعبارتدیگــر ،عوامــل مربــوط بــه
صنعــت بــا ســازمان و محیــط کالن بهنســبت دو عامــل
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
اهمیــت باالتــری را در کل سیســتم پذیــرش شــهروندی
شــرکتی دارد .عوامــل مربــوط بــه محیــط کالن بهمنزلــه
یــک عامــل قطعـ ًا در سیســتم تأثیرگــذار اســت و از عوامــل
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دیگــر تأثیرپذیــری کمتــری دارد و بهمنزلــه یــک متغیــر
علــت یــا اثرگــذار در پذیــرش شــهروندی شــرکتی در
ســازمان مطــرح میشــود ،امــا دو معیــار دیگــر ـ عوامــل
مربــوط بــه ســازمان و عوامــل مربــوط بــه صنعــت ـ
بهترتیــب بیشــترین تأثیرپذیــری را در سیســتم دارنــد
و بهمنزلــه متغیــر معلــول یــا تأثیرپذیــر در سیســتم
مطــرح میشــوند.
تحلیــل نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه
انتخــاب سیاســت شــهروندی شــرکتی در یک کسـبوکار
گردشــگری ،نیازمنــد توجــه بــه عوامــل گوناگونــی اســت
کــه فقــط در خــود آن ســازمان یــا کســبوکار خالصــه
نمیشــود؛ بلکــه بــرای ایــن امــر در ابتــدا بایــد عوامــل
کالن مربــوط بــه کل صنعــت گردشــگری را در نظــر گرفت
و ســپس عوامــل کالن محیطــی و درنهایــت عواملــی کــه
در درون یــک کســبوکار نقــش دارنــد توجــه کــرد.
درواقــع ،عوامــل ســهگانه صنعــت ،محیــط و ســازمان
هریــک در تعییــن رفتــار شــرکتها نقــش دارنــد و
تغییــر رفتارهــا و سیاســتهای آنهــا منــوط بــه
اصــاح ،تغییــر یــا تحــول همزمــان ایــن عوامــل اســت
و تغییــر در یکــی از ایــن عوامــل نمیتوانــد در موفقیــت
شــهروندی شــرکتی تأثیــر درخــور توجهــی برجــای
گــذارد؛ بنابرایــن سیاســتگذاران و برنامهریــزان بایــد
عوامــل مربــوط بــه صنعــت ،عوامــل مربــوط بــه محیــط
کالن و عوامــل مربــوط بــه ســازمان را در توســعه و بهبــود
شــهروندی شــرکتی کس ـبوکارهای گردشــگری در نظــر
بگیرنــد .نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش ،بــا مطالعــات
مشــبکی اصفهانــی و همــکاران ( ،)1398احمــدی و
همــکاران ( ،)1395ابالنــدر و کوبــرچ ( ،)2014و لوریانــو
و همــکاران ( )2005همراســتایی و مطابقــت دارد.
در راســتای یافتههــای حاصــل ،پیشــنهادهای زیــر
براســاس عوامــل ســهگانه تعیینشــده ارائــه میشــود:

الــف) پیشــنهادهایی بــا هــدف رفــع موانــع مربــوط بــه
صنعــت

 )1تخصیــص اعتباراتــی بــه کس ـبوکارهای گردشــگری
بهمنزلــه عامــل انگیزشــی بــا هــدف اتخــاذ فعالیتهــای
شــهروندی شــرکتی؛
 )2ضــرورت اعــام اســتراتژی شــهروندی شــرکتی
بهمنزلــه اصلــی اساســی توســط کمیتــه ملــی توســعه
پایــدار؛
 )3وضــع قوانیــن الزم و اصالحــات قانونــی بهمنظــور
پذیــرش شــهروندی شــرکتی از ســوی کســبوکارهای
صنعــت گردشــگری؛
 )4آگاهیبخشــی بــه مــردم جامعــه میزبــان درمــورد

تأثیــر فعالیتهــای کس ـبوکارهای صنعــت گردشــگری
در جامعــه میزبــان از طریــق جوامــع علمــی و جوامــع
رســانهای؛
 )5افزایــش ســفرهایی بــا محوریــت گردشــگری
مســئوالنه بهمنظــور یادگیــری ،آمــوزش و آشــنایی
بیشــتر بــا گردشــگری مســئوالنه و توســعه پایــدار؛
 )6ازآنجاکــه حاکمیــت قانــون و تأثیــر آن در گرایــش
بــه ســمت شــهروندی شــرکتی اهمیــت باالیــی دارد،
پیشــنهاد میشــود دولــت نظــارت خــود را بــر عملکــرد
اجتماعــی کســبوکارها افزایــش دهــد و عملکــرد
سیســتم قضایــی را بــرای نظــارت بهتــر بهبــود بخشــد؛
 )7بــه نهادهــای ارزیابیکننــده صنعــت گردشــگری
پیشــنهاد میشــود نظــام ارزیابــی توســعه شــهروندی
شــرکتی در کســبوکارهای گردشــگری را تدویــن و
بهصــورت دورهای کســبوکارهای صنعــت گردشــگری
را بــر مبنــای آن ارزیابــی کننــد.
ب) پیشنهادهایی برای رفع موانع مربوط به محیط کالن

 )1برگــزاری دورههــای آموزشــی و کاربــردی بــا هــدف
آشــنایی مدیــران بــا شــهروندی شــرکتی توســط
ســازمانهای انتفاعــی؛
 )2بــه نهادهــای ارزیابیکننــده در ســازمانهای
انتفاعــی پیشــنهاد میشــود در رتبهبنــدی
کســبوکارهای صنعــت گردشــگری از شــاخصهای
نظــام ارزیابــی توســعه شــهروندی شــرکتی اســتفاده
کننــد؛
 )3بــه ســازمانهای انتفاعــی و غیرانتفاعــی پیشــنهاد
میشــود تــا بــا کســبوکارهای صنعــت گردشــگری در
حــوزه شــهروندی شــرکتی و فعالیتهــای اجتماعــی
بهمنظــور رشــد و توســعه گردشــگری پایــدار و رشــد و
توســعه جامعــه میزبــان مشــارکت داشــته باشــند؛
 )4آگاهیبخشــی بــه گردشــگران در رابطــه بــا عملکــرد
اجتماعــی کســبوکارها ،در ارتبــاط بــا توســعه پایــدار
وگردشــگری پایــدار توســط کسـبوکارهای گردشــگری؛
 )5افزایــش همــکاری و مشــارکت در طــول زنجیــره
تأمیــن کســبوکارهای صنعــت گردشــگری در حــوزه
شــهروندی شــرکتی و فعالیتهــای اجتماعــی؛
 )6بــه ســازمانهای انتفاعــی کــه بــر کســبوکارهای
حــوزه صنعــت گردشــگری نظــارت دارنــد پیشــنهاد
میشــود کــه کســبوکارها را بــه قــراردادن دســتور کار
شــهروندی بهصــورت پایــدار در ســازمان موظــف کننــد.
ج) پیشــنهادهایی بهمنظــور رفــع موانــع مربــوط بــه
ســازمان
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رحمــان سرشــت ،حســین ،رفیعــی ،محمــود و کوشــا،
مرتضــی (« .)1388مســئولیت اجتماعــی؛ اخالقیــات
فراســازمانی» .تدبیر ،ســال نوزدهم ،شــماره  ،204ص .26-22
ســلطانی ،مرتضــی و نجــات ،ســهیل (« .)1396واكاوی
مفهــوم شــهروندی شــركتی و بررســی نقــش آن در توســعه
وفــاداری مشــتریان» .پژوهشهــای مدیرریــت منابــع
انســانی ،ســال هفتــم ،شــماره  ،1ص .64-45
عابــدی جعفــری ،حســن ،تســلیمی ،محمدســعید،
فقیهــی ،ابوالحســن و شــیخ زاده ،محمــد (،)1390
«تحلیــل مضمــون و شــبکه مضامیــن :روشــی ســاده و
کارآمــد بــرای تبییــن الگوهــای موجــود در داده هــای

Aßländer, M., & Curbach, J. (2014). “The corporation
as citoyen? Towards a new understanding of corporate
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 )1بهمنظــور افزایــش گرایــش بــه شــهروندی شــرکتی،
مدیــران در کس ـبوکارهای خــود اتاقهــای فکــر تشــکیل
دهنــد و بــا مشــارکت مدیــران میانــی و عملیاتــی بــه ارائــه
ایدههایــی نویــن و خالقانــه بــرای عملکــرد اجتماعــی در
جامعــه میزبــان بپردازنــد.
 )2مدیــران بــا تخصصگرایــی میتواننــد موجــب بهبــود
عملکــرد اجتماعــی کس ـبوکارهای خــود شــوند .افــرادی
کــه در زمینــه مســئولیت اجتماعــی و شــهروندی شــرکتی
اطالعاتــی داشــته باشــند توانایــی بیشــتری در ارائــه
ایدههــای نویــن در ایــن زمینــه خواهنــد داشــت.
 )3برگــزاری دورههــای آموزشــی و کاربــردی بهدســت
مدیــران بــرای کارکنــان؛
 )4ایجــاد انگیــزه در کارکنــان بــرای انجــام فعالیتهــای
شــهروندی شــرکتی و مســئولیت اجتماعــی از طریــق
حمایتهــای انگیزشــی؛
 )5درصــورت اطالعرســانی فعالیتهــای شــرکت در حــوزه
مســئولیت اجتماعــی شــهروندی شــرکتی بــه مســئوالن،
گردشــگران ،ذینفعــان و جامعــه ،افزایــش شــهرت و
رضایــت آنهــا فراهــم میشــود.

کیفــی» .اندیشــه مدیریــت راهبــردی ،ســال پنجــم،
شــماره  ،2ص .151-198
قاس ـمزاده ،ابوالفضــل ،ملکــی ،شــیوا و حبیبــی ،حمــداهلل
(« .)1393نقــش هویــت تیمــی و هویــت ســازمانی بــر
عملکــرد شــغلی و مســئولیت اجتماعــی» .مدیریــت
ســازمانهای دولتــی ،ســال دوم ،شــماره ( 4پیاپــی ،)8
ص.105-89
قلیپــور ،آریــن ( .)1386جامعهشناســی ســازمانها:
رویکــرد جامعهشــناختی بــه ســازمان و مدیریــت.
تهــران :انتشــارات ســمت.
مشــبکی اصفهانــی ،اصغــر ،نجــات ،ســهیل و خلیلــی
پالنــدی ،فرشــته (« .)1398شــهروندی شــرکتی و نقــش
آن در شــکل گیــری اعتمــاد و هویــت ســازمانی» .مدیریــت
فرهنگ ســازمانی ،ســال هفدهــم ،شــماره  ،3ص .399-419
نجــات ،ســهیل ( .)1394بررســی تأثیــر شــهروندی
شــرکتی بــر وفــاداری مشــتریان و تبلیغــات دهانبهدهــان
( .)WOMپایاننامــه کارشناســی ارشــد مدیریــت
بازرگانــی -مدیریــت بیمــه .دانشــگاه تهــران .پردیــس
فارابــی قــم .دانشــکده مدیریــت
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