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 چکیده
شهروند شرکتی در صنایع تولیدی کشور و عوامل مؤثر بر آن جهت مطالعه حاضر باهدف شناسایی وضعیت موجود  

شده است. در این مطالعه شهروند یابی به وضعیت مطلوب شهروند شرکتی انجام پذیرفتهتعیین نقشه راهی برای دست
آن بر اساس  شرکتی در چهار بعد شهروند قانونی، شهروند اقتصادی، شهروند اخالقی و شهروند داوطلبانه و عوامل مؤثر بر

شرکت از  ۵۴در این مطالعه تعداد  شده است.ای موردمطالعه واقعشاخگی در سه بعد رفتاری، ساختاری و زمینهمدل سه
به شیوه  هاشرکتمدیره این نفر از اعضای هیئت 0۴۴صنایع مواد غذایی و پتروشیمی در سطح استان تهران و تعداد 

شده است. مطالعه حاضر برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه آماری انتخابعنوان نمونه ای تصادفی ساده بهطبقه
شده است. های اولیه بهره گرفتهها توصیفی از نوع همبستگی است و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری دادهگردآوری داده

از ضریب آلفای کرونباخ احراز گردیده  روایی ابزار با استفاده از نظرات خبرگان و معادالت ساختاری و پایایی آن با استفاده
موردمطالعه ازنظر شهروندی شرکتی در  هایشرکتدرصد  0۴دهد نزدیک به است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می

ای بر بروز رفتار شهروند شرکتی واحدهای تولیدی و کلیه عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه وضعیت مناسبی قرار ندارند؛
پذیری اجتماعی، در میان ابعاد ساختاری داشتن ساختار ارگانیکی و فرهنگ تأثیرگذارند. در بین عوامل رفتاری بعد مسئولیت

ای وجود نگرش مثبت مشتریان به س عوامل زمینهمحور، اندازه متوسط و ظرفیت سازمانی باال و نهایتاً بر اساانسان
 را بر رفتار شهروندی شرکتی، واحدهای تولیدی موردمطالعه داشته است. تأثیربیشترین  هاشرکت
 

 ای، واحدهای تولیدیشهروند شرکتی، عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه :هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

 یهاهیانیباز عالئم آن در فرایند جهانی ابالغ . وکار سروکار داردسبشرکتی  با نقش اجتماعی کشهروند 
انسجام و  یچارچوب تئوریکی برا 1یاست. شهروند شرکتی جهان یمشترک در خصوص شهروند شرکتی جهان

المللی مدافع شهروند ه سهامداران در سطح صنایع مختلف در جهان است. مؤسسات بینیلکت از منافع یحما
به  هاشرکتگرایی، جامعه یالمللی هستند. بر اساس تئوردنبال توسعه اقتصادی در سطح بین به یجهانشرکتی 

 یبرا یت رقابتیترین مز. مهم]0[نسبت به سهامداران محلی و جهانی دارند  یلحاظ قانونی وظایف و تعهدات
 یعنیو حکمرانی خوب  همچون اخالق یجهان یتکبرخوردار بودن از عناصر شهروند شر یجهان هایشرکت

های مدافع مشیخط یتبعیت از قوانین و مقررات و استاندارد جهانی، پیشگیری از رشوه و فساد، تأکید بر اجرا
برابر استخدام، عدم تبعیض، پیشگیری  یهافرصتوکار و حقوق انسانی ازجمله ت اصول اخالقی کسبیعامه، رعا

 .[1] ه و پرداخت دستمزد منصفانه به آنان استیل انجمن و اتحاداز استخدام نیروی کار کودکان، آزادی تشکی
 یبرا یاجتماع ییپاسخگو و خدمت با یتجار هایفعالیت نیب رابطه جادیا یبرا یتکشر یشهروند اصطالح 

 با است ینهاد تکشر هک کندیمت یتقو را دگاهید نیا یتکشر یشهروند شود.یم استفاده متقابل، منافع جادیا

کنند یم شرکتی استقبال شهروندی راهبردهای از اییندهفزا طوربه هاشرکت شخص. امروزه یک با برابر یتیوضع
 به که یاگونهبه است؛ جامعه با خود روابط مدیریت شرکت برای توانایی یرندهدربرگ شرکتی . شهروندی]11[

 هنجارهای و هاارزش شرکتی، شهروندیشود.  منجر آن مثبت منافع کردن و حداکثر منفی اثرات رساندن حداقل

 شرکتی وضعیت شهروندی گیرد.یبرم در را است نهفته وکارکسب و سازمانی الگوهای درون که یم شرکتخودتنظ

 دهد.یم را نشان دارد خود ذینفعان و اجتماع به نسبت سازمان که تعهداتی با مرتبط هایفعالیت و
تولیدی متعددی در کشور فعال هستند و با ارائه طیف متعددی از محصوالت خود به  هایشرکتامروزه  

فعال هستند. در این رابطه توجه به حقوق شهروندی و رعایت  خود مشتریان تنها در راستای منافع اقتصادی
جامعه  . لذا ما شاهد هستیم که درگیردنمیقرار  هاشرکتتکالیف شهروندی در اولویت و خواستگاه اصلی 

. وجود انبوهی گیرندمیحمایتی و نظارتی مورد مواخذه و بازخواست قرار  هایسازمانمتعددی توسط  هایشرکت
روانه  در تولید محصوالت، استفاده از مواد اولیه فاسد مواردی چون تخلف واحدهای تولیدی در هایپروندهاز 

و  شودنمیتجزیه  راحتیبهکه در محیط  بندیبسته به بازار، استفاده از وسایل نمودن محصوالت تاریخ گذشته
یراتی گواهی بر این ادعا است. لذا ملزم نمودن تعز هایسازمان، در اندازدمیسالمت افراد جامعه را به خطر 

عالمانه با  حلیراه عنوانبهواحدهای تولیدی به رعایت حقوق شهروندی و تقویت رفتارهای شهروند گرایانه 
ویکردهای علمی از اهمیت خاصی برخوردار است. بر همین اساس در مطالعه حاضر تالش شده است استفاده از ر

این  هایویژگیتا ضمن شناسایی وضعیت موجود شهروندگرایی شرکتی در بین واحدهای تولیدی و مقایسه 
  سازینهادینهصل تولیدی ا هایشرکتبر اساس آن شهروندگرایی در بین کرد تا  واحدها به نقشه راهی دست پیدا

 .شود
 
 و پیشینه پژوهش مبانی نظری .2

شدت به یشود در فضایه باعث مکنند یبیم یتجار یاستراتژ یرا نوع یتکشر رفتار شهروندها تکشر
، یـردولتیغ یهـاو سـازمـان یرد. جامعه مدنیگ ی، بر اعتبارشان افزوده شود و سهمشان در بـازار فزونیرقابت

ها تکرد شرکع حاصل از عملیو فجا یمال یهاییچون به رسوا ؛خواهندیها متکرا از شر یت اجتماعیمسؤول
ار یامروز بس یایها در دنتکشر تأثیرگذاریه کنیز با توجه به این یالمللنیب یهاو اشراف دارند. سازمان یآگاه
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 یـاریداننـد و بسیـن مـکـرممیها غـتکت شرکرا بدون مشار یجـهـان یهاهاست، حل چالشومتکشتر از حیب
ز کمرا .اندها خواهانتکرا از شر رفتار شهروند شرکتیز هستند، یها نتکران شریمد ینوعمداران، بهاستیاز س
، یراسکتوسعه دمو یشور و حتک یکها در توسعه تکنقش شر یهها، از زاوتکشر رفتار شهروندیز به ین یعلم

ل ین دلینگرند. به همیحاصل از آن م یهایومت و همپوشانکبا حت کشر یک یهاتیف، مسؤولیتداخل وظا
ها تکغالب در حوزه اداره شر یمیها به پاراداتکشر رفتار شهروندیه امروزه در جهان رقابت، موضوع کاست 

 .]۹[ است شدهیلتبد

شده زعم مطالعات انجامهای پیش رو بهدر مواجه با بحران هاشرکتهای اساسی امروزه یکی از چالش 
 .]4[است  هاشرکتپذیری اجتماعی، کاهش پاسخگویی اجتماعی و کاهش عملکرد اجتماعی کاهش مسئولیت

اجتماعی را در نظر  هایفعالیتدخالت خود در  هاشرکتاقداماتی است که در آن  هاسازمانمسئولیت اجتماعی 
شهروند شرکتی یکی از [. 3] دهندمیبر جامعه و محیط طبیعی را کاهش  وکارکسبات مخرب و اثر گیرندمی

شود. درواقع به رعایت اخالقیات در تعامل با محیط خود محسوب می هاشرکتراهکارهای اساسی در ملزم نمودن 
، یو اجرای استراتژ تدوین در یرفتار اخالق یتعهد به اجرا (1۹۹0و همکاران ) میگونزعم به یتکشهروند شر

 یتکشده است. شهروند شرکند تعریفمی ای که در آن فعالیتوکار در ارتباط با جامعهات و فرهنگ کسبیعمل
ه فراتر از الزامات ک یبهبود موضوعات اجتماع یبرا رسدیمه به نظر کاست  هاییدر فعالیت هاشرکتر شدن یدرگ

شده است. شناخته یتکشر یت اجتماعیعنوان مسئولبه یتکای داشته باشد. شهروند شراست اهمیت ویژه
شرکت و حداکثر کردن ارزش از  یرقابت تیثروت، ارتقاء مز جادیا ندیفرا عنوانبهشرکت را  یاجتماع تیمسئول
 ان،یکارکنان، مشتر یزندگ تیفیبه ک وکارکسبتعهد و توجه  طورکلیبهکه  بیندمیجامعه  یبرا ایجادشدهثروت 

 .[0] مدنظر دارد داریپا یدر جهت توسعه اقتصاد او جامعه ر یجامعه محل
، شهروند قانونی، شهروند یاند از شهروند اقتصاده عبارتکاساسی است  شامل چهار بعد یتکشهروند شر 

گر یدنان و کارک یجاد منافع سودآور برایا یاخالقی و شهروند داوطلبانه. شهروند اقتصادی به تعهدات شرکتی برا
ا خدمات و یباکیفیت  یاالهاکد ی، پاداش، آموزش و تولیشغل یهافرصتردن کق فراهم یسهامداران از طر

 یهاتیمأمورتحقق  یبه تعهدات شرکتی برا ی. شهروند قانونکندیمق سودآور اشاره یها به طرفروش آن
از قواعد  یرویپ یبه تعهدات شرکتی برا یاشاره دارد. شهروند اخالق یدرون چارچوب الزامات قانون یبازرگان
 یو نهایتاً شهروند داوطلبانه به تعهدات شرکتی برا کندیمه معرف رفتار مناسب در جامعه است، اشاره ک یاخالق

ستند و تجارت ین یق قانون ضروریو از طر شوندینمنترل کو  یه سرپرستککند اشاره می هایفعالیتدر  یریدرگ
ه ک( هم معتقد است 0۴۴4) ارولکمکلنتوش،  . مطابق با نظر]10[ کندینمبینی را پیش یاحساس اخالق یکدر 

و داوطلبانه است و در جامعه  ی، اخالقی، قانونیدر چهار حوزه اقتصاد هاشرکتوکار و تعهدات صاحبان کسب
اال کد یق تولیاز طر یت سودآوریقابل یوکار براوجود دارد. صاحبان کسب هال به آنین یمشخص برا یهاجهت

ن مجبورند یهمچن هاکنند. آنخود را ادا می یهای اقتصادها هستند، مسئولیته جامعه خواهان آنک یو خدمات
( و یت قانونیند )مسئولیب نمای، تعقشودیمگذاران وضع ق قانونیه از طرکمناسب  یقواعد و مقررات رفتارها

ه در بهبود جامعه ک شودیم ینیبشیپ هاشرکتن ی(. همچنیت اخالقیولند )مسئیرا اجرا نما یاخالق یاستانداردها
ت ک، مشارشودیموضع  یو قانون ی، اخالقیاقتصاد یهاتیمسئولق یه از طرک یفراتر از حداقل استانداردهای

مردم  یزندگت یفکیع منابع به جامعه و بهبود یم شدن در توزیها در سهت داوطلبانه آنیند و این بیانگر مسئولینما
 یهای اجتماعارزش یدر ارتقا یز سعیهای سهامداران و نبه خواسته ییاست. در چند سال گذشته پاسخگو

جاد یرند. ایهای مختلف با آن درگمتعهد در زمینه یهای تجاره سازمانکای به همراه داشته است تناقض پیچیده
 یت اجتماعیه در چارچوب مسئولکاست  یعه موضوعهای سهامداران و جامان خواستهیجاد تعادل میمصالحه و ا

 کند.می کمکف و به رابطه تجارت و جامعه یت تعرکشر
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زعم توان به عوامل تأثیرگذار بر ایجاد شهروند شرکتی بهشده در حوزه شهروند شرکتی میدر مطالعات انجام 
و سرمایه اجتماعی شرکت بر ایجاد ها معتقدند که اندازه شرکت، ساختار شرکت کینگ و دبرا اشاره نمود. آن

های با اندازه بزرگ، ساختار منعطف و دارای سرمایه اجتماعی سازمان به طوریکه گذارند.می تأثیرشهروند شرکتی 
اصول  تأثیرای به بررسی همچنین آنان در مطالعه .]۸[مناسب مستعدتر برای بروز رفتار شهروند شرکتی هستند 

 هاشرکتدهد در ها نشان میاند و نتایج حاصل از مطالعه آناخالقی و هوش اخالقی بر شهروند شرکتی پرداخته
نان کارکمورد تأکید باشد،  یت هوش اخالقیباال باشد و تقو یبه استاندارد اخالق یبندیه پاکهایی و سازمان

 خواهند داشت. یتکبروز شهروند شر یبرا یشتریزه بیانگ

 موجب شهروندی شرکتی مثال، برای .دارد همراه به هاشرکت برای مثبتی پیامدهای شرکتی هروندیش

 از مجدد استفاده به را هاآن و شودیممشتریان  جذب باعث یجادشدها شهرت و شودیم شرکت شهرت افزایش

 گسترش باعث شرکتی شهروندی هایفعالیت در شدن درگیر ؛ همچنین]1۸[دهد )یم سوق شرکت آن خدمات

 سازمانی بشردوستانه شهرت مخارج باالی سطح با هایشرکت ؛]10[شودیم برند ارزش ویژه و اعتماد وفاداری،

 در شرکتی شهروندی ،عالوهبه کند؛یمایفا  شرکت شهرت در مهمی بسیار نقش شرکتی دارند. شهروندی باالتری

 به شرکت برای را مشتریان وفاداری و اییهتوص تبلیغات محصول، ارزیابی پیامد تواند سهیم مشتریان با ارتباط

 در کنندگانمصرفتوسط  شدهادراک شرکتی شهروندی که دهندمی نشان پیشین یهاپژوهشباشد.  همراه داشته

 در مهمی نقش شرکتی . شهروندی[11] است حیاتی خدمات دهندگانارائه و محصوالت با مشتریان ارتباط طول

 قانونی، )اقتصادی، شرکتی شهروندی چهارگانه ابعاد تأثیر (،0۴14)1روبل و آلم .دارد شرکت برای شهرت ایجاد

 معناداری بر و مثبت تأثیر ابعاد این که دریافتند و کردند بررسی را مشتری رضایت بر و بشردوستانه( اخالقی

 طریق از شرکتی در شهروندی گذارییهسرما پژوهشگران، از بسیاری نظر به همچنین گذارند؛یم مشتری رضایت

 به شرکت برای را تمایز راهبرد تواندیم بازار محلی یک در شرکت برای اعتبار و شهرت و برند ویژه ارزش ایجاد

 .[11] آورد وجود
 پیشینه پژوهش

پایبند هستند  هاشرکتهایی که به اصول اخالقی بین دهد شرکتمطالعات حوزه شهروند شرکتی نشان می
هایی شوند اما در بلندمدت مدت متحمل هزینهدارای نوعی مزیت رقابتی بوده و هرچند ممکن است در کوتاه

اند. این نوع واسطه کسب شهرت و اعتبار از سودآوری باالیی برخوردار بوده و عملکرد مثبت و قابل قبولی دشتبه
اند بر دستیابی به ی خود و ایجاد تعهد سازمانی در آنان توانستهبا افزایش انگیزه کاری در نیروی انسان هاشرکت

 .]1۴[اهداف سازمانی خود بکوشند
 افزاییهمدر استفاده از توانایی  هاشرکتبه ارزیابی موفقیت  ایمطالعه( در 0۴0۴) 0تایالرد و میتروویک

. نتایج اندپرداخته 4هارکتشو روابط عمومی  3سیاسی شرکت هایفعالیتشهروندگرایی شرکتی برای بهبود 
با ساختار ارگانیکی توسعه رفتارهای شهروندگرایی باعث  هایسازماندر  دهدمیحاصل از مطالعه آنها نشان 

 بر مثبتی تأثیر خود نوبهبهشده و این مهم هم  هاشرکتسیاسی و روابط عمومی  هایفعالیتتقویت جایگاه 
 دارد. هاشرکتتجاری این  نام ثبات و بازار موقعیت

                                                                                                                                                 
1 Alam, N., & Rubel 
0 Taillard &Mitrović 
3 Corporate Political Activities (CPA) 
4 Corporate Public Relations (CPR) 
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 پذیریمسئولیتبه بررسی سیر تاریخی شهروندگرایی شرکتی و  ایمطالعه(. در 0۴1۹) 1التپه و همکاران
. در این مطالعه هم به نقش پررنگ عوامل رفتاری در توسعه و کارآمدی شهروندی شرکتی اندپرداختهاجتماعی 

 .]۹[ خالقی اشاره شده استبه ویژه در عمل به وظایف شهروندی داوطلبانه و شهروندی ا
. اندپرداختهبا شهروند شرکتی  وکارکسبی به بررسی رابطه اخالق امطالعه ( در13۹1)و همکاران احمدی 

 هاشرکت یقو یپایبند میزان ،هاداده تحلیل بر اساس .استحاکی از ارتباط بین این دو متغیر  هاآننتایج مطالعه 

 آنان شرکتی یشهروند رفتار تا است شده باعث جامعه افراد قبال در خود وکارکسب اخالق اصول رعایت به

 یبرا الزم بستر وکارکسب اخالق یهبر پا شرکتی شهروند منشور تدوین بنابراین،. باشد داشته مناسبی وضعیت
 .]1 [نمایدیم فراهم را هاشرکت یوربهره افزایش و رقابتی مزیت اعتبار، کسب

ای یهتوصشهروندی شرکتی بر وفاداری مشتریان و تبلیغات  تأثیر( به بررسی 13۹۵سلطانی و همکاران )
 رضایت شرکت، شهرت بر شهروندی شرکتی معنادار و مثبت تأثیر از حاکی پژوهش های. یافتهاندپرداخته

 تأثیر برند ویژه ارزش و مشتریان وفاداری شهرت شرکت، بر نیز مشتری رضایت. است برند ویژه ارزش و مشتریان

 معناداری و مثبت تأثیر اییهتوص تبلیغات و برند ویژه بر ارزش شرکت شهرت همچنین دارد؛ معناداری و مثبت

 و مثبت تأثیر اییهتوص تبلیغات بر نیز مشتریان وفاداری و وفاداری مشتریان بر برند ویژه ارزش درنهایت دارد؛
 .]14[ دارد معنادار

( در تحقیقی به واکاوی مفهوم شهروندی شرکتی و بررسی نقش آن در توسعه 13۹1سلطانی و نجات )
 بر یتکشر یشهروند بشردوستانه و یاخالق ،یقانون ابعاد هک داد نشان پژوهش جی. نتااندپرداختهوفاداری مشتریان 

 از .نداشت تکشر بر شهرت یریتأث یتکشر یشهروند یاقتصاد بعد اما دارد یمعنادار و مثبت ریتأث تکشر شهرت

 برند ژهیو ارزش .دارد یمعنادار و ر مثبتیتأث انیمشتر یوفادار و برند ژهیو ارزش بر تکشر شهرت گرید یطرف

 یوفادار بر تکشر یشهروند ابعاد یرمستقیمغر یتأث یتدرنها. دارد یمعنادار ریتأث انیمشتر یوفادار بر زین

 .]1۵[گرفت  قرار دییتأ ان موردیمشتر یوفادار و برند ژهیو ارزش قیطر از انیمشتر
 نقش بر تمرکز با شرکتی عملکرد و سرمایه اجتماعی بین رابطه به (0۴1۵همکارانش ) و از طرف دیگر دای

 جنبه عنوانبه را مالی عملکرد با یه اجتماعیسرما بین رابطه و کردند اشاره صنعت هاییژگیو شرکت و سن

 تأثیر خارجی، و داخلی اجتماعی سرمایه که تعامل دادند نشان محققان این همچنین .گرفتند نظر کار، در نوآورانه

 رابطه تقویت و بهبود به منجر بزرگ، هایشرکتجسارت  و نوآوری این، بر عالوه .دارد مالی بر عملکرد مثبتی

 .]۵[  شودیم شرکت مالی عملکرد و اجتماعی بین سرمایه
هایی که شهروندی شرکتی باال بوده، پیامدهای مثبت دهد که در شرکتنتایج حاصل از مطالعات نشان می

در سطح  هاشرکتهای رقابتی فردی، سازمانی و اجتماعی باالیی به همراه داشته است و امروزه یکی از مزیت
مهم، هم در کشورهای های شهروندی شرکتی است. این ها از ویژگیجهانی هم میزان برخورداری آن

عنوان یک اصل مهم تجارتی شدیداً مورد تأکید قرارگرفته است توسعه بهیافته و هم در کشورهای درحالتوسعه
عنوان مسئله تحقیق مطرح است عدم آگاهی از وضعیت موجود رفتار شهروندی در مطالعه حاضر آنچه به .]13[

راهی است که راهنمای حرکت از وضع موجود به سمت وضع شرکتی در صنایع تولیدی کشور و نیز نبود نقشه 
 گونه رفتارها باشد. این مندی از مزایایمطلوب جهت بهره

نشده ای در سطح کشور انجامبر این اساس محقق و همکاران با توجه به بررسی پیشینه که چنین مطالعه
ای تولیدی بخش صنعت به دلیل درصدد آن هستند تا وضعیت موجود رفتار شهروندی شرکتی را در واحده

                                                                                                                                                 
1 Latapí et al 
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راهکارها و راهبردهایی که  اهمیت آن موردمطالعه و بررسی قرار داده و با شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه آن،
 تواند شهروندی شرکتی را ارتقاء دهد به مسئولین و متصدیان مربوطه پیشنهاد نماید.می

 
 شناسی پژوهشروش .3

توصیفی از نوع پیمایشی و  ،هابر اساس شیوه گردآوری دادهکاربردی و  ،حاضر برحسب هدف پژوهش
 ایکتابخانهشده است. از روش میدانی استفاده و ایکتابخانهاز دو روش هاداده همبستگی است. جهت گردآوری 

های اولیه تحقیق و از روش میدانی برای گردآوری داده برای تدوین مبانی نظری، پیشینه و طراحی مدل مفهومی
مترن و پرسشنامه استاندارد از در مطالعه حاضر شده است. بهره گرفتهپرسشنامه نمونه آماری با استفاده از ابزار از 

 ( استفاده شده است. 0۴1۴)1همکاران 
شهروندگرایی شرکتی را در چهار بعد شهروند اقتصادی، شهروند قانونی،  کهبوده  سؤال 0۴پرسشنامه حاوی 

مدیره جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت نموده است.اوطلبانه سنجش شهرونداخالقی و شهروند د
ها در بورس اوراق بهادار فعال در صنعت مواد غذایی و پتروشیمی استان تهران است که سهام آن هایشرکت

نفر  ۵۴۴۴شرکت با داشتن  ۵۴های صنعتی استان تهران، شده است. بر اساس آمار شرکت شهرکتهران پذیرفته
درصد در استان  ۵۵و  4۵مدیره در دو صنعت مواد غذایی و پتروشیمی به نسبت نفر عضو هیئت 0۴۴کارکنان و 

مدیره پرسشنامه ارسال گردید نفر از اعضای هیئت 0۴۴تهران مشغول به فعالیت هستند. در مطالعه حاضر برای 
نظر به پرسشنامه عودت داده شد. برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه ازنظر افراد آگاه و صاحب 11۹که 

ویت بارتلت با استفاده از معادالت ساختاری استفاده گردید. موضوع و برای تعیین روایی سازه از آزمون کر
 شده است.همچنین جهت تعیین پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته

 
 پژوهش هاییافتهها و داده تحلیل وبررسی  .4

ؤاالت ها در دو بخش توصیفی و تحلیلی بر اساس پاسخ به ستحلیل دادهبررسی و در این بخش از تحقیق، 
 شده است.تحقیق انجام

 شناختی جمعیت هایدادهآماری  الف ( تحلیل 

ر . بیشتاندداشتهسال قرار  4۵تا  3۵عمدتاً در دامنه سنی  مرد و دهندگانپاسخدرصد  10در مطالعه حاضر  
 ۵۵در صنایع غذایی و  از آنها درصد 4۵. اندبودهسال  1۵تا  1۴بقه کاری آنها دارای تحصیالت لیسانس و سا

 .اندبودهدرصد هم در صنایع پتروشیمی مشغول به فعالیت 
 متغیرهای اصلی پژوهشتحلیل (  ب

  ،تولیدی ایرانی فعال در بخش صنعت از چه  هایشرکتسؤال اول: رفتار شهروندی شرکتی

 وضعیتی برخوردار است؟

موردبررسی  یواحدها یشرکتی برا یهای معرف رفتار شهروندبه مؤلفه یهای نمونه آمارن پاسخیانگیم 
 است. 1مطابق جدول 

 
 
 

                                                                                                                                                 
1 Matten‚ Dirk & Cranc‚ Andrew‚ (2010) 
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 موردمطالعه یشرکتی برحسب واحدها یهای معرف رفتار شهروندبه مؤلفه یهای نمونه آمارن رتبه پاسخیانگیم: 1جدول 

وضعیت شهروندی 

 شرکتی

تعداد 

 هاشرکت

شهروند 

 اقتصادی
 شهروند قانونی

شهروند 

 اخالقی

شهروند 

 داوطلبانه

شهروند 

 شرکتی

شهروندی شرکتی 

 باال
01 31۴4/3 041۵/3 34۵1/3 04۵1/3 0۸۵۵/3 

شهروند شرکتی 

 پایین
0۹ ۸۹10/0 10۸1/0 ۴41۵/3 0410/0 ۸3۸۴/0 

 
موردبررسی دارای رفتار شهروند  هایشرکتدرصد  43شرکت معادل  01شود مالحظه می 1مطابق جدول 

ها درصد بقیه رفتار شهروندی شرکتی آن ۵0شرکت دیگر یعنی  0۹( و 0۸۵۵/3شرکتی باالتر از حد متوسط )
شود هر دودسته ( بوده است. همچنین بر اساس جدول فوق مالحظه می۸3۸۴/0تر از حد متوسط )پایین

ین باالتر از حد متوسط کسب نموده اما در سایر ابعاد موردبررسی در بعد شهروند اخالقی میانگ هایشرکت
 اند.تر از حد متوسط را به خود اختصاص دادهدسته دوم میانگین پایین هایشرکت
  تولیدی ایرانی  هایشرکتی بر شهروندی شرکتی، رفتارسؤال دوم: تا چه اندازه متغیرهای

 گذارند؟می تأثیرفعال در بخش صنعت 

 یبا رفتار شهروند یهای عوامل رفتاری در واحدهاشده به مؤلفههای ارائهن پاسخیانگیتوان مدرمجموع می
 خالصه نمود. 0صورت جدول شرکتی متفاوت را به

 
 موردبررسی ین نمرات عوامل رفتاری واحدهایانگیم .0 جدول

 نییشرکتی پا یشهروند شرکتی باال یشهروند ابعاد مفهوم

 عوامل رفتاری

 3000/3 ۹1۸0/3 اجتماعیپذیری مسئولیت

 1۸33/3 01۸0/3 پاسخگویی اجتماعی

 ۴00۸/3 0۵/3 حکمرانی شرکتی

 
پذیری موردبررسی ابعاد معرف عوامل رفتاری از قبیل مسئولیت هایشرکتدر هر دودسته از  0 مطابق جدول

سه بعد میانگین اما در هر  ؛اجتماعی، پاسخگویی اجتماعی و حکمرانی شرکتی باالتر از حد متوسط است

هایی است که رفتار ها باال است، بیشتر از شرکتشهروندی شرکتی آن هایی که رفتارآمده برای شرکتدستبه
 ها پایین است.شهروندی شرکتی آن

  :تولیدی  هایشرکتبر شهروندی شرکتی، ساختاری  متغیرهایتا چه اندازه سؤال سوم

 ؟گذارندیم تأثیرایرانی فعال در بخش صنعت 

 یبا رفتار شهروند یی در واحدهاساختارهای عوامل شده به مؤلفههای ارائهن پاسخیانگیتوان مدرمجموع می
 خالصه نمود. 3صورت جدول شرکتی متفاوت را به

ها باال است، نوع ساختار ارگانیکی، داشتن هایی که رفتار شهروندی شرکتی در آندر مورد شرکت در نتیجه
محوری و ظرفیت سازمانی باال بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده اندازه متوسط، دارا بودن فرهنگ انسان

ساختار مکانیکی، اندازه کوچک، ها پایین است، هایی که رفتار شهروندی شرکتی آناما در مورد شرکت است؛
 میانگین است. ظرفیت پایین سازمانی حائز بیشترین فرهنگ نگرش رقابتی و
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 موردبررسی یواحدها ساختاری ن نمرات عواملیانگیم .3جدول 
 نییشرکتی پا یشهروند شرکتی باال یشهروند مؤلفه ابعاد مفهوم

 عوامل ساختاری

 

 ساختار
 3۵00/0 040۵/3 ارگانیکی

 004۵/3 ۵401/0 مکانیکی

 اندازه

 ۴014/3 1101/3 بزرگ

 ۹۵01/0 041۵/3 متوسط

 1140/3 ۴144/3 کوچک

 فرهنگ

 ۴110/3 3۵01/3 نگرش بازار محور

 114۵/3 1104/3 محورنگرش انسان

 304۵/3 ۹۸40/0 نگرش رقابتی

 ظرفیت سازمانی
 ۴301/3 30۵0/3 باال

 0141/3 ۹130/0 پایین

  
 تولیدی  هایشرکتای بر شهروندی شرکتی، سؤال چهارم: تا چه اندازه متغیرهای زمینه

 گذارند؟می تأثیرایرانی فعال در بخش صنعت 

 یبا رفتار شهروند یای در واحدهاهای عوامل زمینهشده به مؤلفههای ارائهن پاسخیانگیتوان مدرمجموع می
 نمود.خالصه  4صورت جدول شرکتی متفاوت را به

 
 موردبررسی ین نمرات عوامل رفتاری واحدهایانگیم .4جدول 

 نییشرکتی پا یشهروند شرکتی باال یشهروند ابعاد مفهوم

عوامل 

 ایزمینه

 0401/3 ۹101/3 نگرش مدیران به رفتار اخالقی شرکت

 10۵1/0 10۸4/3 نگرش مشتریان به رفتار اخالقی شرکت

 
با  هایشرکتیعنی  هاشرکتشود در مورد هر دودسته از مالحظه می 4 جدولشده در مطابق اطالعات ارائه

ها نگرش مثبتی با رفتار شهروندی شرکتی پایین، مدیران آن هایشرکتدارا بودن رفتار شهروندی شرکتی باال و 
دسته دوم  دسته اول بیش از هایشرکتآمده در مورد دستاما میانگین به اند؛به عملکرد اخالقی شرکت داشته

این مهم متفاوت است.  هاشرکتتوجه اینکه در خصوص نگرش مشتریان به رفتار اخالقی است. نکته قابل
ها باال است، میانگین نگرش مثبت مشتریان به هایی که رفتار شهروندی شرکتی آنبطوریکه در مورد شرکت

ها پایین است، رفتار شهروندی شرکتی آنهایی که ها باالتر از حد متوسط و در مورد شرکترفتار اخالقی آن
پاسخ به سؤال پنجم به بعد از  .تر از حد متوسط استها پایینمیانگین نگرش مثبت مشتریان به رفتار اخالقی آن

 شود.ها موکول میتحلیل داده

 ی مدل تحقیقهادادهآماری تحلیل   -ب
 هاشرکتعوامل رفتاری بر رفتار شهروندی  تأثیرتحلیل  -ا
ی، ضریب موردبررس هایشرکت شهروندی شرکتی رفتار و عوامل رفتاریجهت اطالع از همبستگی بین  

 ارائه شده است. ۵نتایج حاصل در جدول  است. شدهها محاسبهدادههمبستگی پیرسون با توجه به نرمال بودن 
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 پژوهش یهامأخذ: داده. شهروندی شرکتی رفتار  و عوامل رفتاریبین  یهمبستگ :۵جدول 

 رفتار شهروندی شرکتی عوامل رفتاری

ρ = 222/0 ضریب همبستگی پیرسون  ** 

 ۴۴۴/۴ مقدار احتمال

 11۹ تعداد

 
 رفتار و عوامل رفتاریبین  معناداریرابطه  درصد ۹۵اطمینان در سطح  شودیمشاهده م ۵بر اساس جدول 

رفتار جهت بررسی و ارائه مدل بین  است. %10وجود دارد و ضریب همبستگی آن برابر با  شهروندی شرکتی
به ارائه مدل برازش یافته ، کفایت مدل یهاپس از بررسی شاخص و عوامل رفتاری شهروندی شرکتی

 کفایت مدل برای سنجش ارتباط بین عوامل رفتاری و شهروند گرایی شرکتی 1در جدول  است. شدهپرداخته
 نشان داده شده است.

 
 ی پژوهشهاداده: مأخذ. شهروندی شرکتی رفتار و عوامل رفتاریکفایت مدل بین  یها: شاخص1جدول 

 واتسون -آماره دوربین انحراف معیار خطا شدهلیضریب تعیین تعد ضریب تعیین همبستگی

222/0 3۸1/۴ 3۸4/۴ 4۸۸/۴ ۸۸0/1 

 
درصد  3۸که  دهدیآمده نشان مدستبه 3۸/۴مقدار ضریب تعیین  شودمیمالحظه  1بر اساس جدول 

اجزای  در ادامه ها و بقیه به عوامل دیگری بستگی دارد.آن عوامل رفتاریبه  رفتار شهروندی شرکتیتغییرات در 
 نشان داده شده است: 0مدل رگرسیون در جدول 

 
 ی پژوهشهاداده: مأخذ. a یشرکت یو رفتار شهروند یعوامل رفتار ونیمدل رگرس .۷جدول 

 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد مدل
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
 ۴۴۴/۴ 3۸۴/4  1۸3/۴ ۸۴3/۴ مقدار ثابت

 ۴۴۴/۴ ۵04/10 100/۴ 1۴/۴ 0۵۹/۴ عوامل رفتاری

aشهروندی شرکتی : متغیر وابسته رفتار 

 
آمده است. معادله  0هسته اصلی تحلیل رگرسیون است که در جدول  یونیمتغیر واردشده در معادله رگرس

 .به شرح زیر محاسبه کرد Bرگرسیونی با استفاده از ستون 
 

έ Q +(0۵۹/۴ + )۸۴3/۴  =P 

 شهروندی شرکتی رفتار = ۸۴3/۴ +( 0۵۹/۴) عوامل رفتاری + خطا

 
ارتقاء پیدا خواهد کرد.  شهروندی شرکتیرفتار واحد  0۵۹/۴ عوامل رفتاریبه عبارتی با ارتقای یک واحد 

بوده و در برآورد  داریکه این ضریب معن دهدیمربوط به ضریب رگرسیون نیز در این جدول نشان متی آزمون 
رفتار بر  رفتاریهر یک از عوامل  تأثیرگذاریجهت بررسی میزان  مؤثر است. شهروندی شرکتی رفتارمقدار 

 آمده است. ۸ که نتایج حاصل در جدولشده گام استفادهبهگام روشاز مدل رگرسیون چندگانه  شهروندی شرکتی
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 ی پژوهشهاداده: مأخذ .a گامبهگامبا استفاده از روش رفتار شهروندی شرکتی بر  مؤثر رفتاری: مدل رگرسیون عوامل ۸جدول 

 مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
 ۴۴۴/۴ ۸۴0/1۴ - 13۵/۴ 4۵3/1 مقدار ثابت

3Q ۵1۹/۴ ۴41/۴ 111/۴ 3۹۹/10 ۴۴۴/۴ 

2 

 ۴۴۴/۴ ۸۸1/0 - 1۵۴/۴ 3۸1/1 مقدار ثابت

3Q ۵44/۴ ۴۵0/۴ ۵10/۴ 104/0 ۴۴۴/۴ 

1Q 0۴۹/۴ ۴۵0/۴ 310/۴ 3011/3 ۴۴۴/۴ 

3 

 ۴۴۴/۴ 03۵/0 - 1۵0/۴ 0۵0/1 مقدار ثابت

3Q ۵31/۴ ۴11/۴ ۵0۸/۴ 04/0 ۴۴۴/۴ 

1Q 0۴1/۴ ۴1۵/۴ 000/۴ ۸1/1 ۴۴۴/۴ 

2Q 1۵3/۴ ۴43/۴ 130/۴ 10۹/3 ۴10/۴ 

a رفتار شهروندی شرکتی: متغیر وابسته 

 
 به شرح ذیل نوشت. توانی، معادله رگرسیون را م۸جدول  Bبر اساس مقادیر 

 

2 + (0.153)Q1Q(102/0 )+ 3Q(132/0 )+ 111/2= P 
 

در تبیین  حکمرانی شرکتیو  ی اجتماعیریپذتیدر مورد سهم و نقش هر یک از دو متغیر مسئولاما قضاوت 
مراتب بیشتر به ی اجتماعیریپذتیضریب مسئول بتابر اساس مقدار . واگذار کرد متغیر وابسته را باید به مقادیر بتا

 ی اجتماعیریپذتیحد تغییر در مسئولآمده به ازای یک وادستبر اساس بتای به .است حکمرانی شرکتیاز مقدار 
به ازای یک واحد تغییر در  کهی. درحالگرددیتغییر ایجاد م شهروندی شرکتیدر انحراف معیار  ۵0۸/۴اندازه به

 .شودیتغییر ایجاد م شهروندی شرکتی در انحراف معیار 000/۴تنها  حکمرانی شرکتی
 

 هاشرکتساختاری بر رفتار شهروندی  عوامل تأثیرتحلیل  -0
ساختار مکانیکی و ارگانیکی( و ظرفیت سازمانی ) تفاوت بعد ساختاری معناداری یبرا یتنیو –ن ااز آزمون م 

تفاوت  معناداریعنوان یک بعد محتوایی از عوامل ساختاری و از آزمون کروسکال والیس برای به ()باال و پایین
 هایشرکتدو بعد دیگر بعد محتوایی عوامل ساختاری ازجمله اندازه شرکت و فرهنگ شرکت برای دو گروه از 

 شده است.متغیرهای عوامل ساختاری ارائه رتبهمیانگین  ۹شده است. در جدول دبررسی استفادهمور
 

 ن رتبه عوامل ساختاری برحسب نوع واحدیانگیم: ۹جدول 

 ن رتبهیانگیم تعداد یسازمان یشهروند رفتار نوع   

 ساختار سازمانی ابعاد ساختاری

 ساختار مکانیکی
 3۵10/0۵ 01 باال شرکتی یشهروند رفتار

 301۴/۸4 0۹ نییپا شرکتی یشهروند رفتار

 ساختار ارگانیکی
 30۵4/۹1 01 باال شرکتی یشهروند رفتار

 31۵1/۸4 0۹ نییپا شرکتی یشهروند رفتار

 اندازه ابعاد محتوایی

 کوچک
 3043/۸1 01 باال شرکتی یشهروند رفتار

 31۵4/۸۴ 0۹ نییپا شرکتی یشهروند رفتار

 متوسط
 3۵4۸/۸1 01 باال شرکتی یشهروند رفتار

 3041/0۹ 0۹ نییپا شرکتی یشهروند رفتار
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 بزرگ
 ۵40۸/۸1 01 باال شرکتی یشهروند رفتار

 014۵/۸1 0۹ نییپا شرکتی یشهروند رفتار

 فرهنگ سازمانی

 بازار محور
 1301/۸۵ 01 باال شرکتی یشهروند رفتار

 3014/۸0 0۹ نییپا شرکتی یشهروند رفتار

 محورانسان
 30۵1/۸1 01 باال شرکتی یشهروند رفتار

 041۵/۸1 0۹ نییپا شرکتی یشهروند رفتار

 رقابتی
 31۵1/0۹ 01 باال شرکتی یشهروند رفتار

 3014/۸0 0۹ نییپا شرکتی یشهروند رفتار

 ظرفیت سازمانی

 باال
 3۵41/۸1 01 باال شرکتی یشهروند رفتار

 ۹30۵/۸1 0۹ نییپا شرکتی یشهروند رفتار

 پایین
 1۵4۸/۸1 01 باال شرکتی یشهروند رفتار

 ۴140/۸0 0۹ نییپا شرکتی یشهروند رفتار

 
 نتایج ذیل قابل استنتاج است: ۹جدول  بر اساس

ها از نوع ارگانیکی است بیشتر از هایی که ساختار سازمانی آنمیانگین شهروند شرکتی در شرکت (1
 ها از نوع مکانیکی است.هایی است که ساختار سازمانی آنشرکت

 است. شتریب هایی که ازنظر اندازه در حد متوسط هستند،شهروندی شرکتی در شرکت (0
 محور بیشتر است.هایی دارای فرهنگ انسانشرکتی در شرکتشهروندی  (3
 هایی دارای ظرفیت سازمانی باال بیشتر است.شهروندی شرکتی در شرکت (4

عوامل ساختاری بر رفتار شهروندی شرکتی از دو آزمون من ویتنی و کروسکال والیس  تأثیر معناداریجهت 
 ست.ا 11و  1۴شده که نتایج حاصل مطابق جداول استفاده
 

 موردبررسی یتفاوت بعد ساختاری و یکی از ابعاد محتوایی )ظرفیت سازمانی( در دو گروه از واحدها یتنیو-ناج آزمون مینتا :1۴جدول 

 ظرفیت سازمانی بعد ساختاری 

 ۵/13۵ ۵/۵۸۴ یتنیو-ناآزمون م

 110۴ 111۵ سونکاکلیو

Z 1/4- 0۴0/4- 

 ۴۴۴/۴ ۴۴۴/۴ معناداریسطح 

  
جه گرفت یتوان نتدرصد است، می ۵متر از ک، یتنیو -آزمون من معناداریازآنجاکه سطح  1۴مطابق جدول 

دار معنی یموردمطالعه ازنظر آمار یه تفاوت ابعاد بعد ساختاری و یکی از ابعاد محتوایی دو گروه از واحدهاک
های سازمانی مختلف متفاوت بوده یتهایی با ساختار و ظرفاست. بدین معنی رفتار شهروندی شرکتی در شرکت

بودن تفاوت دو بعد محتوایی  معناداری یبرای بررس نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس 11در جدول  است.
 موردبررسی نشان داده شده است. یاندازه و فرهنگ شرکت در دو گروه از واحدها

 
 موردبررسی یاندازه و فرهنگ شرکت در دو گروه از واحدها ج آزمون کروسکال والیس تفاوت دو بعد محتواییینتا :11جدول 

 فرهنگ شرکت اندازه شرکت 

 130/1۸ 3۵1/10 دوکای 

 0 0 درجه آزادی

 ۴۴۴/۴ ۴۴۴/۴ معناداریسطح 
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جه یتوان نتدرصد است، می ۵متر از کآزمون کروسکال والیس،  معناداریازآنجاکه سطح  11مطابق جدول  
دار است. امعن یموردمطالعه ازنظر آمار یشرکت و فرهنگ شرکت دو گروه از واحدهاه تفاوت اندازه کگرفت 

 .هایی با اندازه و فرهنگ مختلف متفاوت بوده استبدین معنی رفتار شهروندی شرکتی در شرکت
 

 هاشرکتی بر رفتار شهروندی انهیزمعوامل  تأثیرتحلیل  -3
ی، ضریب موردبررس هایشرکت شهروندی شرکتی رفتار و یانهیزمعوامل جهت اطالع از همبستگی بین 

ارائه  10نتایج حاصل از این آزمون در جدول  است. شدهها محاسبهدادههمبستگی پیرسون با توجه به نرمال بودن 
 شده است.

 
 ی پژوهشهاداده: مأخذ. شهروندی شرکتی رفتار و یانهیزمعوامل : همبستگی بین 10 جدول

 رفتار شهروندی شرکتی یانهیزمعوامل 

ρ = 373/0 ضریب همبستگی پیرسون ** 

۴۴۴/۴ مقدار احتمال  

 11۹ تعداد

  
وجود  شهروندی شرکتی و یانهیزمعوامل بین  معناداریرابطه درصد  ۹۵اطمینان در سطح  شودیمشاهده م

 و عوامل( Y) شهروندی شرکتیبین  ارتباطجهت بررسی  است. 30۵/۴دارد و ضریب همبستگی آن برابر با 
آمده است به ارائه مدل برازش یافته  13 کفایت مدل که در جدول یها(، پس از بررسی شاخصX) یانهیزم

 است. شدهپرداخته
 

 ی پژوهشهاداده: مأخذ. شهروندی شرکتی رفتار و یانهیزمعوامل کفایت مدل بین  یها: شاخص13 جدول
 واتسون -آماره دوربین انحراف معیار خطا شدهلیضریب تعیین تعد ضریب تعیین همبستگی

30۵/۴ 14۴1/۴ 13۹1/۴ 341/۴ 011/1 

 
درصد  14که  دهدیآمده و این نشان مدستبه 14/۴ضریب تعیین  شودمیمالحظه  13مطابق جدول 

در  و بقیه به عوامل دیگری بستگی دارد. شودیها مربوط مآن ایینهزم عواملبه  شهروندی شرکتیتغییرات در 
یی شرکتی باشد عوامل زمینه در بروز رفتار شهروندگرا تأثیرگذاریاجزای مدل رگرسیون که بیانگر  14جدول 

 نشان داده شده است.
 

 ی پژوهشهاداده: مأخذ . aشهروندی شرکتی رفتار و ایعوامل زمینه: مدل رگرسیون 14جدول 

 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد مدل
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
 ۴۴۴/۴ 410/4  10۸/۴ 114/۴ مقدار ثابت

 ۴۴۴/۴ ۴44/13 411/۴ ۵4/۴ 301/۴ ایعوامل زمینه

aشهروندی شرکتی : متغیر وابسته رفتار 

 
 به شرح زیر محاسبه کرد: Bبا استفاده از ستون  توانیمعادله رگرسیونی را م 14بر اساس جدول 

έ Q + (301/۴ + )114/۴  =P 

 شهروندی شرکتی = 114/۴ +( 301/۴) یانهیزمعوامل  + خطا
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ارتقاء  شهروندی شرکتیواحد  301/۴ یانهیزمعوامل با ارتقای یک واحد گفت  توانیمبر اساس معادله باال 
 داراکه این ضریب معن دهدیمربوط به ضریب رگرسیون نیز در این جدول نشان م تیپیدا خواهد کرد. آزمون 

 مؤثر است. شهروندی شرکتی برآورد مقدارو در  بوده
 روشاز رگرسیون چندگانه  شهروندی شرکتیبر  یانهیزمهر یک از عوامل  تأثیرگذاریجهت بررسی میزان 

 آمده است. 1۵ نتایج حاصل در جدول شده است.گام استفادهبهگام
 

 ی پژوهشهاداده: مأخذ. aگام بهبا استفاده از روش گام یشرکت یمؤثر بر رفتار شهروند یانهیعوامل زم ونیمدل رگرس: 1۵جدول 

 مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
 ۴۴۴/۴ 130/11 - 140/۴ 03/1 مقدار ثابت

1Q 104/۴ ۴3۵/۴ 10۵/۴ 131/0 ۴۴۴/۴ 

0 

 ۴۴۴/۴ 104/3 - 104/۴ 410/1 مقدار ثابت

2Q ۵41/۴ ۴۵۹/۴ 101/۴ 030/11 ۴۴۴/۴ 

1Q 110/۴ 1۵1/۴ 13۹/۴ 101/0 ۴۴۴/۴ 

a شهروندی شرکتی: متغیر وابسته 

 
 به شرح ذیل نوشت. توانی، معادله رگرسیون را م1۵جدول  Bبر اساس مقادیر 

 
 1Q۴(110/۴ )+ 2Q (۵41/۴ )+ 410/1= P 

 
ضریب نگرش مدیران مراتب بیشتر از به نگرش مشتریان به رفتار اخالقی شرکتضریب  Bبر اساس مقدار 

نگرش مشتریان به رفتار آمده به ازای یک واحد تغییر در دستاست. بر اساس بتای به به رفتار اخالقی شرکت
به ازای یک  کهی. درحالگرددیتغییر ایجاد م شهروندی شرکتیدر انحراف معیار  ۵41/۴اندازه به اخالقی شرکت
تغییر  شهروندی شرکتیدر انحراف معیار  واحد 110/۴تنها  ران به رفتار اخالقی شرکتنگرش مدیواحد تغییر در 

است که  شدهیبررسدر مطالعه حاضر با استفاده از تحلیل مسیر هم ارتباط بین متغیرهای تحقیق  .شودیایجاد م
 است.ارائه شده  1در شکل  نتایج کلی آن

مورد تحلیل قرار گرفت. آنچه در مدل نشان داده شده است،  Smartpls افزارنرممدل تحقیق با استفاده از 
 یهاشاخصارتباط بین متغیرهای تحقیق و میزان همبستگی بین این متغیرهاست. روایی و پایایی مدل بر اساس 

هر سه دسته عوامل رفتاری، ساختاری و  دهدمیبوده است. نتایج نشان  دییتأموجود کامالً احراز شده و مورد 
بوده و در این میان سهم عوامل ساختاری  رگذاریتأثتولیدی در کشور  هایواحدبر شهروندی شرکتی  یانهیزم

ی اجتماعی، در بین ریپذتیمسئول. مطابق مدل در بین عوامل رفتاری استی انهیزمبیش از عوامل رفتاری و 
را بر شهروندی  تأثیرن بیشترین ی نگرش مشتریاانهیزمعوامل ساختاری، ساختار ارگانیکی و در بین عوامل 

 .استشرکتی دارا 
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 بر آن رگذاریتأثشده طرح در خصوص شهروند شرکتی و عوامل  دیتائ. مدل نهایی و 1شکل 

 

 
  :توانند از وضع موجود به سمت وضع بر اساس چه نقشه راهی می هاشرکتسؤال پنجم

 مطلوب حرکت نمایند؟

های شهروند شرکتی در موردمطالعه ازنظر برخورداری از ویژگی هایشرکتنتایج این مطالعه نشان داد که 
ها و ساختارهای سازمانی به سمت وضع وضعیت مناسبی قرار ندارند و الزم است با تغییراتی در اهداف، استراتژی

اجتماعی  با اتخاذ راهکارهایی بایستی، مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی هاشرکتمطلوب حرکت نمایند. به عبارتی 
سازمانی کارگیری ساختار سازمانی ارگانیکی، حاکم نمودن فرهنگو حکمرانی شرکتی خود را ارتقا دهند. به

برای  هاشرکتداشتن اندازه سازمان از راهکارهایی است که محور، ارتقای ظرفیت سازمانی و متوسط نگهانسان
با ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی و  هاشرکتمچنین یابی به شهروند شرکتی به انجام آن اهتمام ورزند. هدست

 افزایش اعتماد مشتریان و حاکم نمودن نگرش مثبت مشتریان نقش شهروندی شرکتی خود را ارتقاء دهند.
 
 پیشنهادهاو  گیرینتیجه .3

 ین مطالعه نشان داد میانگین وضعیت فاکتورهای شهروندی اقتصادی، قانونی، اخالقی و داوطلبانهنتایج ا
های های حاکم بر کشور که عمدتاً از تحریمها کمتر از حد متوسط است. بدین معنی با توجه به بحرانبودن آن

اقتصادی ناشی شده است، واحدهای تولیدی قادر به تحقق اهداف اقتصادی و کسب سود مورد انتظار خود 
ها مطابق با قانون نبوده اند که رفتار آنکرده ای عملگونهاند. بر این اساس جهت ادامه حیات در بازار گاه بهنبوده

اند. طبیعتاً بیشتر اند. در مواردی ناچار به نادیده گرفتن و سوءاستفاده از قوانین موجود بودهو خالف آن عمل کرده
عنوان منشور اخالقی واحدهای تولیدی شرایط موجود بازار آنان را مجبور ساخته است تا اصول اخالقی و آنچه به

در مشکالت خود باعث  هاشرکترا کامالً رعایت ننمایند. از طرف دیگر درگیر بودن  برای آنان مطرح بوده است
شده است تا آنان بیشتر در فکر حفظ وضع موجود خود باشند تا اینکه به انجام کارهای داوطلبانه از قبیل کمک 

 به مؤسسات خیریه باشند.
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که رفتارهای  (0۴1۴همکاران )مطالعه مترن و  یج به دست آمده ازنتا برخالفدر واقع نتایج این تحقیق 
 ، زیر متوسط ارزیابی کرده است.دینمایمشهروندگرایی شرکتی در کشور انگلستان را مناسب ارزیابی 

بطوریکه میزان است،  تأثیرگذارنتایج این مطالعه نشان داد که عوامل رفتاری بر میزان شهروندگرایی شرکتی  
های اجتماعی خود در قبال افراد جامعه باعث شده است تا شهروندی به مسئولیت هاشرکتضعیف پایبندی 

ای که عدم احساس مسئولیت نسبت به رفع نیازهای جامعه، گونهشرکتی آنان وضعیت مناسبی نداشته باشد. به
ان، عدم توجه به بهبود ناهماهنگی بین اهداف شرکت و جامعه، پاسخگو نبودن به برآورده ساختن توقعات مشتری

 هاییافتهاین نتیجه با  های حاکم بر جامعه به این مهم دامن زده است.توجهی به ارزشرفاه افراد جامعه و کم
همکاران ( و الک و 0۴1۵چن و همکاران )، (0۴1۹التپه و همکاران ) توسط حاصل از مطالعات انجام شده

اجتماعی و پاسخ گویی اجتماعی را بر بروز رفتارهای  پذیریمسئولیتکه عوامل رفتاری چون  (0۴1۴)
 است. راستاهم دانندیم مؤثرشهروندگرایانه شرکتی 

واحدهای موردمطالعه عوامل ساختاری  هایشرکتاز دیگر عوامل مؤثر بر وضعیت نامساعد رفتار شهروندی  
ترین عنوان مهمپایین سازمانی به است. حاکم بودن ساختار مکانیکی، غالب بودن فرهنگ بازار محوری و ظرفیت

نتوانند تکالیف شهروندی خود را در ارتباط با افراد جامعه  هاشرکتهای ساختاری باعث شده است تا این شاخص
تایالرد و  با مطالعات انجام شده توسط هاافتهیاین بخش از  اند.جای آورند و در این راستا قصور ورزیدهبه
تسای و  ( و13۹1، احمدی و همکاران )(0۴1۴همکاران )(، مترن و 0۴۴۸همکاران ) چوی و (،0۴0۴) کیتروویم

پیشرانی مهم در توسعه شهروندی شرکتی قلمداد  عنوانبهساختارهای ارگانیکی را  تأثیر( که 0۴14همکاران )
 ، هماهنگی کامل دارد.اندنموده
و پایین  هاشرکتنگرش ضعیف مشتریان نسبت به چون  یانهیزمنتایج این مطالعه نشان داد عوامل  نهایتاً  

سلب  هاشرکتنزد افراد جامعه باعث شده است که مشتریان تا حد زیادی از این  هاشرکتبودن سرمایه اجتماعی 
برخورد  هاشرکتشده توسط این های اخالقی ارائهاعتمادی به ارزشاعتماد نمایند و با نوعی بی باوری و بی

از سطح شهروندگرایی پایینی برخوردار باشند. نتایج حاصل با  هاشرکتش باعث شده است که همین نگر نمایند.
 یانهیزمکه عوامل ( 0۴0۴( و آقای پرچمی و همکاران )0۴10و  0۴1۵تحقیقات انجام شده توسط آقای سلطانی )

 سازگاری کامل دارد. دانندیمبر رفتارهای شهروندگرایانه شرکتی  مؤثررا 
برای دست یافتن به رفتار شهروندی شرکتی و برخوردار شدن از مزایای  هاشرکتطور که بیان گردید لذا همان 

الزم است در اهداف، استراتژی و ساختارهای سازمانی خود تغییرات اساسی را اعمال نمایند. گونه رفتارها این
ترین عنوان مهمد را بهای که مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی اجتماعی و حکمرانی شرکتی خوگونهبه

هایی که شرکت بتواند به وظایف شهروندی خود با افراد جامعه عمل نماید را در سرتاسر شرکت و بین استراتژی
ها و کارکنان خود نهادینه نماید و از ابزارهای تشویقی و گاهاً تنبهی برای پایبندی اعضای خود در بخش

گیری از تجهیزات مناسب و ماید. با تقویت بدنه کارشناسی خود و بهرهها استفاده نواحدهای مختلف به این ارزش
های فنّاوری اطالعات ضمن حاکم نمودن ساختار ارگانیکی نسبت به افزایش ظرفیت سازمانی با ارائه آموزش

ی های اخالقجای فرهنگ بازار محور از طریق پررنگ نمودن ارزشمحور بهالزم و نیز جا انداختن فرهنگ انسان
های بایستی از طریق ایجاد شبکه هاشرکتو واجب بودن احترام به کرامت انسانی اهتمام ورزند. از طرف دیگر 

ارتباطی قوی و باور و عمل به تعهدات خود نسبت به افراد جامعه درصدد تقویت سرمایه اجتماعی خود برآیند. 
و ارزشی حاکم بر جامعه اعتقاد داشته باشند و  بایستی به رعایت اصول اخالقی هاشرکتنکته آخر اینکه مدیران 

ای رفتار ننمایند که مشتریان از آنان سلب اعتماد نمایند و درنتیجه گونهمدت بهبه خاطر کسب سودهای کوتاه
 عنوان شهروندان خود نپذیرند و رفتار مناسب شهروندی با آنان نداشته باشند.را به هاشرکتمردم این 
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