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 مقدمه

ی ها ی اقتصادی و تجاری در دههها گسترش روزافزون فعالیت

ی مختلف ها اخیر موجب شده است که اداره و هدایت شرکت

اونی، سهامی و غیره پیچیده شود. ی گوناگون تعها در قالب

یکی از مشکالت  ،کتی و منافع جامعهتنش بین منافع شر

 ،اکنون در سراسر جهانبنیادی جوامع معاصر بوده است. 

ی ها فعالیت در زمینه ۀی مختلف با ابعاد و دامنها رکتش

 1،همکاران )سیندر واند انگیزی رشد کرده به نحو شگفت ،متفاوت

در برابر این رشد باید ابزارهای قانونی و نظارتی  .(171: 3002

به وجود آید. از  ها شرکتی و پاسخگویی پذیر برای مسئولیت

فشار  ها شرکتاز جهانی شدن اقتصاد روی بسیاری  ،طرفی

ل المللی و تحمّ آورده و آنها را ملزم به ورود بازارهای بین

بخواهند از مزایای جهانی  ها شرکتامروزه اگر  .کند می رقابت

شدن سرمایه برخوردار شوند و قابلیت آن را دشته باشند تا 

محصوالت تولیدی خود را در بازارهای دنیا عرضه و اعتبار 

هزینه  ی کمها این طریق بتوانند سرمایه و از کنندجهانی کسب 

 ۀ، عواملی از جمله وجود یک برنامکنندو بلندمدتی را جذب 

آور تحت عنوان شهروند شرکتی ضرورت  ن و الزاممنظم، مدوّ

ی ها امروزه سازمانها در زمینه .(3002 3،ویلیامز )آندرسون ودارد

گوناگون تحت فشار شدید برای جلب اعتماد عمومی و حفظ 

ی اخیر تجاری ها رقابت در بازار جهانی قرار دارند. رسوایی

عمومی سازمانهای خصوصی و  ۀدار شدن وجه موجب خدشه

افزایش توقع پاسخگویی به عموم، شفافیت و درستکاری شده 

 (122: 3002 2،)ووداك.است

برجسته در ادبیات  ای هعنوان واژه شهروند شرکتی ب

ظاهر  ،کار سروکار داردمدیریت که با نقش اجتماعی کسب و 

 شهروند شرکتی مفهوم (1272)4کارولشد. طبق دیدگاه 

ه ب 1220ۀ جامعه و کسب و کار در ده بین در روابط یجدید

 (212: 3010 5،پنگلین و همکاران).دیآ می شمار

____________________________________ 
1. Snider & et al 

2. Anderson & Williams 

3. Waddock & et al 

4. Carroll 

5. Penglin & et al 

یک شرکت باید بداند تا چه اندازه خود را با نظام 

ل و آیا این اصو ؛هروندی شرکتی مطلوب وفق داده استش

شهروندی شرکتی انطباق دارد یا  ۀشد ضوابط با مبانی پذیرفته

باعث  ،ی مناسب نظام مزبورها خیر؟ تبعیت از اصول و شیوه

از جمله  ،های آن شرکت نفعان فعالیت افزایش اعتماد ذی

شود. نظام شهروند شرکتی بر عملکرد رقابتی  می جامعه

تا در جهت  کند می آنها را وادار ،ثیر گذاشتهأنیز ت ها شرکت

کارایی بیشتر در محیطهای رقابتی وارد و از این طریق سودی 

 (3011 1،)ویتزیک.کنندقابل توجه را نصیب خود 

از بعد داخلی نیز امروزه پراکندگی اعضا و سهام، افزایش 

ی ها تعداد سهامداران و بعضاً تمرکز سهام در دست گروه

سهامداران، خاص و نیز وجود تعارض منافع بین مدیران و 

و کارا در نظارت و  مؤثراهمیت یک نظام شهروندی شرکتی 

ی متفاوت به اثبات ها ی مختلف در قالبها شرکتهدایت 

رسانده است. شهروند شرکتی روشی برای اعمال نظارت بر 

 ها شرکت ،فرایندی که بر اساس آن ؛ستها و سازمان ها شرکت

 داره و کنترلمطابق آن خود را ا ،جایگاه خود را درك کرده

حکمرانی به  شرکتی شهروندی ۀتوسع ،این رببنا .کنند می

اصول اخالق کسب  رعایتات، قوانین و مقررّرعایت  ،خوب

 منجر اداری پیشگیری از فساد و حقوق انسانرعایت  ،و کار

 (14: 3004 7،)مکلنوتاش و همکارانشود. می

سه الگوی شهروند شرکتی به شرح  (3002)8سیتمنو  لوك

 کسب سود و شرکت گرا لالگوی حداقّدر  :کنند می ذکر لیذ

الگوی بشردوستانه در  ؛کند می ثروت برای سهامداران را دنبال

 نسبت به سهامدارانش ۀبه فعالیتهای خیرخواهان شرکت

 هدف خدمت به تمام گرایانه الگوی عامهدر  ؛پردازد می

شرکتی ی شهروند  .از شرکت است سهامداران داخل و خارج

عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز شناخته شده که در ه ب

کار شرکت، شکلی از مسئولیت  کنار فعالیتهای کسب و

 یاجتماع تیمسئولآید.  می آنها در تجارت به شمار ۀیکپارچ

و  یرقابت تیمز یثروت، ارتقا جادیا ندیبه عنوان فرا یشرکت

____________________________________ 
6. Vitezic 

7. Mclntosh& et al 

8. Locke & Siteman 



     
 
 

 9 22 ، بهار1شماره، دومسال  ؛فصلناهم مدرییت سازمانهای دولتی 

 استثروت جامعه سهامدران و افزایش  حداکثر کردن ارزش 

 یزندگ تیفیتعهد و توجه کسب و کار به ک یکه به طور کل

در جهت  او کل جامعه ر یمحل ۀجامع ان،یکارکنان، مشتر

 .(2: 3002 1،)هولم و وات.نظر دارد مدّ داریپا یاقتصاد ۀتوسع

که عبارتند  ستاساسی ا عدشامل چهار بُ 3شهروند شرکتی

قی و د اخال، شهرونشهروند اقتصادی، شهروند قانونی :از

به تعهدات شرکت برای  شهروند اقتصادی. شهروند داوطلبانه

منافع سودآور برای کارکنان و دیگر سهامداران از طریق  کسب

پاداش و  ،آموزششغلی،  ارتقای های فرصت دنکرفراهم 

با کیفیت و فروش آنها به طریق خدمات  و تولید کاالها

ات شرکت به تعهد قانونی شهروند. کند میاشاره  انهسودآور

الزامات  مطابق با ،کار کسب و های برای تحقق مأموریت

به تعهدات شرکت برای  اخالقی شهروندقانونی اشاره دارد. 

رف رفتار مناسب در جامعه پیروی از قواعد اخالقی که معّ

به تعهدات  داوطلبانه شهروند ،نهایتدر  و کند میاست، اشاره 

 مورد که کند میه اشار ییها شرکت برای درگیری در فعالیت

 کسب وضروری نیستند و  نیز اًشوند و قانون نمیواقع  نظارت

 .(210: 3000 2،و مکینن ینگک)نظر نیست مدّاخالقی  مفهوم به کار

بهبود جامعه فراتر  بیانگر وطلبانهاد مسئولیت ؛به عبارت دیگر

های  ریق مسئولیتکه از ط است از حداقل استانداردهایی

شدن،  روند جهانی. شود و قانونی وضع میاقتصادی، اخالقی 

پاسخگویی به ، ها ی دولتها سیاست تغییر در نقش و

کسب ، پایدار ۀتوسعنیاز به جامعه،  روزافزونی ها خواسته

 یها به علت رسوایی ها قانونی شرکت ت اخالقی ومشروعیّ

دست دادن اعتبار و حسن شهرت در  از ،اخالقی مالی و

عامل پیدایش شهروندی  ترین همم جامعه توسط سازمانها

شهروند  ۀرت واژکثّ .(24: 3010 4،)اسوین و میگننشرکتی است

ای از  مجموعهمحدود نشده و  ها شرکت ۀبه حوز فقط شرکتی

اختصاص  نیز به این موضوع دانشگاهی و های علمیفعالیت

شهروند  ۀواژ ،بسیاری از مشاوران کسب و کار. یافته است

های محیطی و اجتماعی برای  ل سیاستقبّشرکتی را به عنوان ت

____________________________________ 
1. Holme & Watts 

2.  Corporate Citizenship 

3. King & Makinnnon 

4. Swaen & Maignan 

. از اند ی تعاونی پذیرفتهها شرکتمختلف از جمله  یها شرکت

ی ها شرکتجمله دالیل مطرح شدن شهروند شرکتی برای 

است که با اصول و  ها شرکتاین ای  تعاونی، ماهیت اساسنامه

امروزه سازمانهای  مبانی شهروندی شرکتی تقارب زیادی دارد.

ز پذیرتر و ا اقتصادی آسیب ۀکوچک و خرد در عرصاقتصادی 

یی از ها سازمان ،این تری برخوردارند. بنابرقدرت رقابتی کم

ری پذی ی تعاونی با توجه به احتمال ریسکها شرکتقبیل 

، توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل فعالیت آنها ناچارند برای بقا

ل شهروند خود را افزایش دهند. در این رابطه تکیه بر اصو

له ئتواند در حل این مس می شرکتی به عنوان یک راهکار

سه رویکرد برای بهبود  .(3002، 5،ننسکر )متن وراهگشا باشد

 عبارتند از: وجود دارد که ها ولیت اجتماعی شرکتئمس

 یها پروژه ساختن رویکرد تعاونی و خیرخواهانه، رویکرد

بر  هزینه ها تبرای شرکانجام فعالیتهای خیرخواهانه  .عمومی

رقابت  ۀدر صحن ها شرکتشود  می باعثمعضل   این و  ،بوده

 ،از طرف دیگر .(13 :3011 1،و هوگ و فلیپ ترسی)نیاورنددوام 

باعث بهبود یا  نیز مسئولیت اجتماعی منفی جوانب مثبت و

 .(3011 7،رواکاراد ارورا و).شود می شرکت تضعیف عملکرد

نظارت شرکت توسط های ارسازوکحکمرانی شرکتی اشاره به 

و دارد ی مشخخص  ها همشی و رویّ ت مدیران از طریق خطئهی

ت، پاسخخگویی قخانونی، مخدیریت    شفافیّ آن عبارتند از:اصول 

ی حسابرسخی و رعایخت   هخا   ریسک، توزیع اطالعخات ، کمیتخه  

معتقدند کخه   (3002)8ولنتین و عبداهلل .تاقلیّ حقوق سهامداران

تئوری عاملیخت، تئخوری   شامل   ؛تیحکمرانی شرکتئوری بنیاد 

 .اسخخخت تئخخخوری اخخخخالق و رسخخختی، تئخخخوری سخخخهامدارسرپ

 حکمرانخی شخرکتی دو   دربر این باور است که  (3002)2ارجون

نظارت درونی  :عبارتند ازکه  دارد وجود نظارت سازوکارنوع 

و  ارزش رعایخخت شخخامل نظخخارت درونخخی .و نظخخارت بیرونخخی

____________________________________ 
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 ی شامل پیروی از قخانون اخالقی و نظارت بیرون های هنجاری

عنخوان ارتبخا     بخا  (3005)1بلتراتخی  ،در پژوهشخی دیگخر  . است

بخه  مسئولیت اجتماعی شخرکتی  و  ل بین حکمرانی شرکتیمکمّ

 سخخازوکارکخخه حکمرانخخی شخخرکتی  یافخخت  دسخخت نتیجخخهایخخن 

 شرکت را تضخمین محافظت از سهامداران و عملکرد اثربخش 

 یلخ اخالقیات تجّ در شرکتی اقدامات حکمرانی خوب. ندک می

حکمرانخی شخرکتی، فرهنخگ اخالقخی،     ابد و برای تحقخق  ی می

 3،عبخداهلل  اثمان و)ضرورت دارداخالقی و آموزش اخالق رهبری 

حکمرانی شرکتی و  ،اجتماعی شرکتی مسئولیت . بین(15: 3010

رعایخت اصخول    .ددار وجود ادارمعن ۀابطراخالق کسب و کار 

 تماعی اثربخش را بهبودمسئولیت اج ،حکمرانی شرکتی خوب

حکمرانخی شخرکتی باعخث     سخازوکار  ،سوی دیگر از .بخشد می

وایخ  و محبخوب   )شخود  مخی  ولیت اجتماعی شرکتیئت مسشفافیّ

نشخخان داد خصوصخخیات حکمرانخخی  هخخا بررسخخی .(3002 2،علخخی

شرکتی نقش حیاتی در تضمین مشروعیت سخازمانی از طریخق   

) یخد .  مخا شخفافیت مسخئولیت اجتمخاعی شخرکتی ایفخان مخی ن      

حکمرانی خخوب شخرکتی بخه     (.3013، 4رحمانخان و صدیقی 

برای ارتقخای حکمرانخی    انجامد و می شهروندی خوب شرکتی

رعایخخت  و رونخخق بخخازار  ،مخخالی شخخرکتی، افشخخای اطالعخخات 

 ( 10:3007:،5رمکریشخنا ) .اخالقی ضرورت دارد یها ردااستاند

 :ارددو دیدگاه محدود و گسترده وجود د در حکمرانی شرکتی

 و مخدیران عخخالی  دیخدگاه محخدود کخخه حخاکم بخخر روابخط بخخین    

از طریخق  سهامداران درون یک شخرکت اسخت و ایخن روابخط     

بیشختر در جهخت منخافع فخردی      و شود می ت مدیره تعدیلئهی

 ،نروابخط بخین سخهامدارا   ،  هاما دیخدگاه گسخترد   مدیران است.

و در جهخت   دکنخ  تر بررسخی مخی   صورت گسترده شرکت را به

____________________________________ 
1. Beltratti 

2. Othman & Abdul Rahman 

3. Wise & Mahboob Ali 
4
 . Rahmankhan, & Siddiqui 

5. Ramakrishnan 

پاسخگویی اجتماعی . (3011 1،محمخود )کل سهامدران است منافع

در برابر فشخارها   ها تی شرکیشرکتی اشاره به قدرت پاسخگو

پاسخخخگویی  ،سخخوی دیگخخر از  .سخخهامدران دارد و انتظخخارات

 اثربخش و ۀتوسع ،بهبود حکمرانی شرکتی به شرکتی اجتماعی

 8احمخد  .(3004 7،همکخاران  ملینخا و )شخود  مخی  منجرتوانمندسازی 

به عنوان ابزاری برای دسختیابی  را پاسخگویی اجتماعی  (3008)

 ۀموجخخب مشخخارکت عامخخدانخخد کخخه  مخخی بخخه حکمرانخخی خخخوب

 و میگخنن  شود. می رسانی عمومی سهامداران در بهبود خدمات

فرهنگی و منافع  ۀدر خصوص پیشین (457: 3000)2هولتو  فرل

ی فرانسخوی  هخا  شخرکت ولیت اجتمخاعی شخرکتی در میخان    ئمس

 که فرهنگ سازمانی شامل قیقاتی انجام دادند و معتقد بودندتح

محخخور اسخخت. نگخخرش  انسخخانعخخد نگخخرش بخخازارمحور و دو بُ

 ،رقابخت و برنخده شخدن    :ی همچخون یهخا  بخر ارزش  بازارمحور

 در حخالی کخه   ؛موفقیت نیروی کار و هماهنگی متمرکخز اسخت  

رفخع   و رهمکخاری، تعخاون، ایثخا    ۀبر فلسخف  محور نگرش انسان

شخهروندی   ۀتخرین اثخر توسخع    مهم .است های مردم استوارنیاز

 .کار است بهبود عملکرد کسب ووفاداری و  ،تعهد ؛شرکتی

به  ییرا به عنوان توانا ظرفیت سازمانی (3002)10راچیو

اهداف و نیل به برای  سازمان کارگیری مهارت و منابع

و  نولی کاند. کرفعان تعریف ن ی ذیها برآورده کردن خواسته

های غیر دولتی برای بهبود  سازمانمعتقدند  (3002)11كیور

ی فنّاورو راهبردی ریزی  نیاز به ظرفیت برنامه ،عملکرد خود

 عامه رسانی سازی به بهبود خدمات اثربخش دارند و ظرفیت

سازمانهای غیر چالش ترین  مهم، سوی دیگر از .کند می کمک

 و اقتصادی ،ظرفیت انسانی ،دولتی عدم ظرفیت انطباقی

 نقشسازمانی ظرفیت  ۀتوسع باشد. می راهبردی ریزی برنامه

عموم جامعه به  ها اه و شرکتبنگ رسانی اتخدم ۀتوسع درحیاتی 

____________________________________ 
6. Mahmood 

7. Malena & et al 

8. Ahmad 

9. Maignan & Ferrell & Hult 

10. Wachira 

11. Connolly & York 
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 .(3011 1،)بریانداری داردامعن ۀاثربخشی سازمان رابط و با نمودهایفا  

مرتبط است و  نیز شرکت ۀبا انداز ضرورتاًشرکتی شهروند 

کسب برای  یبیشتر منابع ی ووجوه مالتر  ی بزرگها شرکت

می  شهروند شرکتی خوب صرف ۀتوسع حسن شهرت و

 ۀبا انداز ها شرکتدر حالی که  .(2 :3000 ،مکینن )کینگ ونمایند

و  داشته محدود دسترسی انسانی منابعو  مالی وجوه متوسط به

 درگیروشهروندی شرکتی  کمتر در مسئولیت اجتماعی شرکتی

 ،نهایت در. (3010 2،بریج بیستآر؛ 3007 3،کراسناید)اشوند می

ارگانیک از طریق کاهش سلسله مراتب  وآورانه نو اختارس

تسهیل تغییرات و فرهنگ شهروند شرکتی کمک  شرکت به

 شهروندی رفتار و کار به اعتیاد بین (1: 3010 4،)رگوپسیکند. می

 وجود معناداری و مثبت رابطه آن چهارگانه ابعاد و سازمانی

 منفی برپیامدهای عالوه کار به اعتیاد دهد می نشان یجنتا .دارد

 شهروندی رفتارهای خلق همچون مثبت پیامدهای دارای

 (1223، همکارانو ) رضاییاننیز می باشد  سازمانی

شود: هدف  می چهار هدف عمده دنبالحاضر  ۀدر مطالع

تعیین وضعیت موجود رفتار شهروند شرکتی و ابعاد آن  ،اول

شناسایی  ،تعاونی مورد مطالعه؛ هدف دومی ها شرکتدر 

ثیر عوامل رفتاری بر رفتار شهروندی شرکتی أمیزان ت

ثیر أشناسایی میزان ت ،واحدهای مورد مطالعه؛ هدف سوم

عوامل ساختاری بر رفتار شهروندی شرکتی واحدهای مورد 

ای  ثیر عوامل زمینهأشناسایی میزان ت ،بررسی و هدف چهارم

ی ها شرکتشهروندی شرکتی توسط بر بروز رفتارهای 

 الگوی .است تعاونی فعال در بخش صنعت استان کردستان

حاضر  ۀبنای مطالعم1مفهومی تحقیق به صورت ذیل در شکل 

فرضیه های  وراهداف مذک نیل به در راستای ته است.قرار گرف

 از: تحقیق عبارتند

شرکتهای  بروز شهروندی شرکتیبر  ساختاریعوامل  .1

 داری دارد. معنا   یرتأث تعاونی 

____________________________________ 
1. Bryan 

2. Udayasnaker 

3. Arbeitsbereich 

4. Raghupathy 

شرکتهای  بر بروز شهروندی شرکتیرفتاری عوامل  .3

 معنا  داری دارد.  تعاونی  تأثیر

شرکتهای  بر بروز شهروندی شرکتی زمینه ایعوامل  .2

 معنا  داری دارد.  تأثیر

 شناسي روش

 ۀکاربردی و بر اساس شیو ،تحقیق حاضر بر حسب هدف

 ۀتگی و از نظر پهنتوصیفی از نوع همبس ،ها گردآوری داده

آماری  ۀجامعمقطعی است.  از نوع تحقیقات تک ،زمانی

ی تعاونی تولیدی فعال ها شرکتشامل کلیۀ  ،پژوهش حاضر

بر  .است استان کردستان ی صنعتی و کشاورزی درها در زمینه

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  ۀاساس آمار ادار

 دی در دو بخششرکت تعاونی تولی 135تعداد  ،کردستان

( به صورت فعال در 308شرکت( و کشاورزی ) 417صنعت )

. در پژوهش نددر استان کردستان مشغول به فعالیت 1221سال 

آماری  ۀحاضر با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و جامع

ای تصادفی ساده با  گیری طبقه از روش نمونه ،مورد مطالعه

رد حجم برآو برایتخصیص متناسب استفاده شده است. 

از فرمول کوکران استفاده شده  ها شرکتنمونه در خصوص 

 محاسبه شده است: لیذکه به شکل 

 

 
135= Nاندازه جامعه آماری : 

21/1= t : ضریب مشخص کننده حد بحرانی  

5/0p=احتمال وقوع صفت : 

5/0p=  عدم احتمال وقوع صفت : 

05/0= d مقدار خطای مجاز : 

n = تعداد حجم نمونه 



   
 
 

 شهروندگرايي شركتي، مورد مطالعه: شركتهای تعاوني استان كردستان الگویطراحي و تبيين  احمدی و توره: 01

 عمومي

 
 

 

را  ها ، تعداد کل نمونهمذکورگیری  اساس فرمول نمونه بر

ی ها دهد که برای رفع اثرات پرسشنامه می شرکت نشان 328

شده توسط پاسخگویان بر نگمشده و ناقص موارد پاسخ داده 

 ۀآماری به حجم نمون ۀنموندرصد  15روی نتایج پژوهش، 

شرکت افزایش داده شد که  374پژوهش اضافه و به تعداد 

آوری شد و  پرسشنامه جمع 310 ،آوری از توزیع و جمع پ 

 ها تحلیل داده تجزیه و برایصحیح  ۀپرسشنام 352 ،نهایتدر 

انتخاب شدند. در تکمیل پرسشنامه تالش شده است تا از 

برداری  نظرات مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهره

میدانی  وای  از دو روش کتابخانه ها برای گردآوری داده شود.

ن مبانی برای تدویای  بهره گرفته شده است. از روش کتابخانه

مفهومی  الگویتحقیق و طراحی  ۀ، پیشیننظری پژوهش

پژوهش بهره گرفته شده و در روش میدانی برای گردآوری 

 برایی اولیه از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. ها داده

آگاه به  ادفرااحراز روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات 

ح اصال موضوع استفاده شده و پرسشنامه بر اساس نظرات آنها

روایی سازه از تحلیل عامل  اطمینان از براید. شو نهایی 

د. نتایج حاصل از تحلیل عامل شییدی استفاده أاکتشافی و ت

 است. /.827برابر با  KMOمقدار اکتشافی نشان داد 
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 22/0داری ادر سطح معن، تو آزمون کرویت بارتل

(00000= sig )درصد کل واریان  تبین  شود، می پذیرفته

 ها یک از این عامل مقادیر ویژه هر و 81/57شده برابر با 

که اعتبار عاملی این  شدگرفته نتیجه  و تر از یک بوده بزرگ

با انجام تحلیل عامل  اسب است.فرض من با قبول پیش متغیّر

االت با عامل مربو  ؤد که بار عاملی سشاکتشافی مشخص 

بوده است.  /.5ی دیگر کمتر از ها و با عامل/. 5به خود باالی 

ییدی هم نشان داد که أهمچنین نتایج حاصل از تحلیل عامل ت

ی به دست آمده در دو حالت استاندارد و غیر ها شاخص

ی موجود به خوبی برازش دارد و در ها شاخصاستاندارد با 

های به دست آمده مقادیر قابل قبولی را متغیّرمطرح  ۀدامن

تعیین پایایی ابزار از  برای ،نهایت اینکهدر . اند دهکرکسب 

روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. آلفای کرونباخ 

محاسبه شده برای شهروند شرکتی و ابعاد آن و نیز عوامل 

 78/0حداقل  ،بر آن مؤثرای  ساختاری و زمینه ،رفتاری ۀگان سه

باشد و لذا پایایی آن  می 7/0بوده که باالتر از حد قابل قبول 

 نیز احراز شده است.

ی ها در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل داده

ی تحقیق از دو آمار ها آوری شده بر اساس پرسشنامه جمع

است. در آمار توصیفی توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده 

و ابعاد رفتار  ها شاخصی داده شده به ها ابتدا فراوانی پاسخ

تعیین  برای ،شهروندی شرکتی همراه با میانگین آنها

 ظرفیت سازمانی

  

 

 

 فتاری عوامل ر
 

 

 

 

 خروجي )شهروند

 ي(شرکت

 شهروند اقتصادی

 شهروند قانونی

 شهروند اخالقی

 شهروند داوطلبانه

 

 

 

 

 

 پيامد

 نتایج سازمانی

محیطی  نتایج

 )جامعه(

 

 

 

 فرايند 

 
 

 انتغییر نگرش مدیر

  عوامل ساختاری

  

 

 

 )ورودی( زمينه ایعوامل 
 

 نگرش مشتریان به رفتار اخالقی شرکت

 نگرش مدیران به رفتار اخالقی شرکت 

 
 

 

 

 

 

 

 مسئولیت اجتماعی 

  

 

 

 اندازه شرکت

  

 

 

 فرهنگ شرکت

  

 

 

 شرکتی حکمرانی 

  

 

 

 پاسخگویی اجتماعی
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باالست و  هاواحدهایی که رفتار شهروندی شرکتی در آن 

پایین است، در قالب  هاواحدهایی که رفتار شهروندی در آن

ی ها شاخصائه شده به ی ارها جدول، سپ  فراوانی پاسخ

به تفکیک ای  مرتبط با عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه

 درایین واحدهای دارای رفتار شهروندی شرکتی باال و پ

در آمار استنباطی برای تعیین  .ارائه شده است 1و5و4جدول

رفتار شهروندی  ۀمؤثّر بر توسع ۀگان تأثیر هر یک از عوامل سه

از آزمون  ،ای بودن پرسشنامه رتبهشرکتی با توّجه به مقیاس 

با انجام این آزمون و  ویتنی استفاده شده است. ناپارامتریک من

 دو گروه از واحدهای مورد بررسی )واحدهایی که ۀمقایس

باالست و واحدهایی که  هاسطح رفتار شهروندی شرکتی در آن

( از حیث تر است پایین هاسطح رفتار شهروندی شرکتی در آن

پذیری اجتماعی، پاسخگویی  ی چون مسئولیتمتغیّرهای

اجتماعی، حکمرانی شرکتی، اندازه شرکت، نوع ساختار 

سازمانی شرکت، نوع فرهنگ سازمانی، ظرفیت سازمانی، 

نگرش مدیران و مشتریان به عملکرد اخالقی شرکت به 

 ۀارائ برایاالت تحقیق پاسخ الزم داده شده است. در ادامه ؤس

بین شهروند شرکتی و ابعاد آن با  ۀابطاطّالعات تکمیلی، ر

رفتار  ۀگانه مؤثّر بر توسع عوامل سه ۀدهند ی تشکیلها مؤلّفه

شهروندی شرکتی مورد بررسی قرارگرفته است. برای این 

گیری متغیّرهای  ای بودن مقیاس اندازه با توجه به رتبه ،منظور

نتایج از ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شده است.  ،تحقیق

 دری پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی ها اصل از آزمونح

 خالصه شده است 1جدول 

 
 بر آن مؤثرشهروند شرکتی و عوامل  متغیّربرای  ی پایایی و تحلیل عاملی اکتشافیها نتایج حاصل از آزمون :1جدول 

 نتایج ارزیابی 

 

 پنهان متغیّر
α KMO 

عوامل استخراج شده در 

تحلیل عاملی اکتشافی به 

 ی اصلیها روش مولفه

مقدار ویژۀ 

 عامل

درصد واریان  

تبینی توسط عامل % 

 

درصد کل 

واریان  تبین 

 شده

 شهروند شرکتی

 
84/0 827/0 

 420/14 022/10 شهروند اقتصادی

817/57 
 115/8 351/1 شهروند قانونی 

 047/14 171/3 شهروند اخالقی

 025/10 754/1 شهروند داوطلبانه 

عوامل رفتاری 
(Q1)  

81/0 782/0 

 117/21 718/2 مسئولیت اجتماعی

 474/35 241/1 پاسخگویی اجتماعی 141/57

 780/34 741/1 حکمرانی شرکتی

عوامل 

  (Q2)ساختاری
84/0 751/0 

 873/52 402/3 ساختار سازمانی شرکت

337/54 
 320/32 140/2 اندازه شرکت

 177/21 572/2 شرکتفرهنگ  

 047/14 171/3 ظرفیت سازمانی شرکت 

عوامل زمینه 

  (Q3)ای
82/0 817/0 

 451/12 587/1 نگرش مشتریان به شرکت
214/53 

 813/23 131/2 نگرش مدیران به شرکت

 ی انتخاب شده برای انجام تحلیل داردها متغیّرحکایت از کفایت نمونه و  KMOمقدار 

 ی پژوهشها خذ: دادهأم
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 ييدیأگيری شهروند شركتي با استفاده از تحليل عاملي ت اندازه الگوی

 

 

 
 

 برای شهروند شرکتی و تلفیقی از ابعاد استاندارد تخمین غیر :2نمودار 

 ،اند دست آمدهه افزار لیزرل ب نتایج ذیل که از خروجی نرم

 باشند. می الگونمایانگر برازش خوب 

 

 

 ییدی برای شهروند شرکتیأنتیجه تحلیل عاملی ت :2جدول 
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 Chi-Square df P - value RMSEA GFI AGFI عامل 
 24/0 21/0 041/0 01/0 54 23/131 شهروند شرکتی

 

 

 

 

 
 با نگاهی به نتایج خروجی لیزرل قسمت تخمین غیر

گیری  اندازه الگویشویم که  می متوجه الگو 1استاندارد

چرا که مقدار  ؛مناسبی است الگوی ،شهروند شرکتی

 GFI آن کم بوده و مقدار RMSEAدو و مقدار  -کای

در خصوص مقدار مجذور کای . ستنیز باال AGFIو 

برازندگی بیشتر است که  ۀدهند چه کمتر باشد نشان هر

هر چند این  ؛است 23/131 الگومقدار آن برای این 

آماری قرار  ۀثیر تعداد نمونأشاخص به شدت تحت ت

آزادی نیز برابر با  ۀکای به درج ۀالبته نسبت درج د.دار

معتبر برای  های شاخصاما یکی دیگر از  است 22/3

از ای  یعنی اندازه GFIشاخص  الگوبررسی برازندگی 

 ای  ست که به گونهها و کواریان  ها مقدار نسبی واریان 

 شود می توجیه گولا ۀ اینمشترك به وسیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
1. Estimate 

 

 

 

 

 

 

Rرا می توان به عنوان مشخصه مشابه این شاخص 
در  2

رگرسیون چند متغیره در نظر گرفت. هرچه مقدار آن به یک 

نزدیک تر باشد مدل با داده ها دارای برازش بهتری است. این 

در این  GFIشاخص بستگی به حجم نمونه ندارد. شاخص 

نشان می دهد مدل برای داده ها که  است  21/0مدل برابر با 

نیز هرچه  AGFIاست. مقدار شاخص ازش مناسبی دارای بر

به یک نزدیک تر باشد نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل 

دهندۀ مناسب بودن  تر باشد، نشان نزدیک برای داده هاست

 هاست.  برازش الگو برای داده

 

 

 

 

 

 

 عوامل ۀصل از تحلیل عاملی تأییدی برای کلینتایج حا :3جدول 
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 ها اطالعات و داده
در دو بخش  ها تجزیه و تحلیل داده ،در این بخش از تحقیق

زان تحقق اهداف تحقیق انجام بر اساس می تحلیلیتوصیفی و 

 شده است.

 های اصلي پژوهشمتغيّرالف( نتايج توصيف 

وضعيت موجود شهروند شركتي و  شناساييهدف اول: 

 ی تعاونيها شركتابعاد آن در 

، میانگین آوری شده از پرسشنامه العات جمعبر اساس اطّ

ف رفتار شهروندی ی معرّها آماری به مؤلّفه ۀی نمونها پاسخ

 :است 4ی برای واحدهای مورد بررسی مطابق جدول شرکت

 
 ی معرف رفتار شهروندی شرکتی بر حسب واحدهای مورد مطالعهها ی ارائه شده توسط نمونه آماری به مؤلّفهها میانگین رتبه پاسخ :4جدول 

تعداد  وضعیت شهروندی شرکتی

 ها شرکت

شهروند  شهروند قانونی  شهروند اقتصادی

 اخالقی

شهروند 

 وطلبانهدا

شهروند 

 شرکتی

471/2 101 شهروندی شرکتی باال  4137/2  4131/2  2351/2  223/2  

2183/3 153 شهروند شرکتی پایین  7214/3  2841/3  7222/3  855/3  

  

 22شرکت معادل  101شود  می مالحظه ،4مطابق جدول 

ی مورد بررسی دارای رفتار شهروند شرکتی ها شرکتدرصد 

 11یعنی  ؛شرکت دیگر 153( و 223/2باالتر از حد متوسط )

تر از حد  رفتار شهروندی شرکتی آنها پایین ،درصد بقیه

 مذکور( بوده است. همچنین بر اساس جدول 855/3متوسط )

ابعاد ی مورد بررسی در ها شرکتشود هر دو دسته  می مالحظه

 ،دهکرمیانگین باالتر از حد متوسط را کسب  ،شهروند اخالقی

تر از  ی دسته دوم میانگین پایینها شرکت ،عاداما در سایر اب

 .اند حد متوسط را به خود اختصاص داده

های رفتاری بر متغيّرميزان تاثير  شناسايي :دوم هدف

 ی تعاونيها شركتشهروندی شركتي 

ی ها ی ارائه شده به مؤلّفهها توان میانگین پاسخ می ر مجموعد

شرکتی  عوامل رفتاری در واحدهای با رفتار شهروندی

 د:کرخالصه  5متفاوت را به صورت جدول 

 

 ی تعاونی مورد بررسیها شرکتمیانگین نمرات مرتبط با عوامل رفتاری  :5جدول 

 شهروندی شرکتی پایین  شهروندی شرکتی باال ابعاد مفهوم

 3221/2 8745/2 ی اجتماعیپذیر مسئولیت عوامل رفتاری

 1154/2 7513/2 پاسخگویی اجتماعی

 0841/2 7231/2 رانی شرکتیحکم

-Chi مفاهیم

square 
Df p-value RMSEA GFI AGFI 

 24/0 21/0 041/0 01/0 54 23/131 شهروند شرکتی

 23/0 24/0 021/0 081/0 21 81/85 عامل رفتاری

 2/0 22/0 021/0 081/0 21 01/12 عامل ساختاری

 21/0 22/0 041/0 011/0 27 22/81 عامل زمینه ای
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شود  می مالحظه ،5 مطابق اطالعات ارائه شده در جدول

ف عوامل ی مورد بررسی ابعاد معرّها شرکتدر هر دو دسته از 

، پاسخگویی ی اجتماعیپذیر ی از قبیل مسئولیترفتار

ا امّ. اجتماعی و حکمرانی شرکتی باالتر از حد متوسط است

یی که ها شرکتدست آمده برای  به میانگیندر هر سه بعد 

یی ها شرکتشهروندی شرکتی آنها باالست، بیشتر از  رفتار

 است که رفتار شهروندی شرکتی آنها پایین است.

های ساختاری بر متغيّرميزان تاثير  شناساييهدف سوم: 

 ی تعاونيها شركتشهروندی شركتي 

ی ها ی ارائه شده به مؤلّفهها توان میانگین پاسخ می در مجموع

با رفتار  شرکت تعاونی عوامل ساختاری در واحدهای

 خالصه  1شهروندی شرکتی متفاوت را به صورت جدول 

 د.کر

 ی تعاونی مورد بررسیها شرکتمیانگین نمرات مرتبط با عوامل ساختاری  :6جدول 

 شهروندی شركتي پايين  شهروندی شركتي باال مولفه ابعاد مفهوم

 عوامل ساختاری

 ساختار
 2741/3 1314/2 رگانیکیا

 1435/2 1123/3 مکانیکی

 اندازه

 0343/2 1131/2 بزرگ

 2871/3 3415/2 متوسط

 1147/2 0144/2 کوچک

 فرهنگ

 0113/2 2571/2 نگرش بازارمحور

 1145/2 1134/2 نگرش انسان محور

 2345/2 2847/3 نگرش رقابتی

ظرفیت 

 سازمانی

 0231/2 2357/2 باال

 3141/2 2123/3 پایین

 

شود  می مالحظه ،1 مطابق اطالعات ارائه شده در جدول

 یی که رفتار شهروندی شرکتی در آنهاها شرکتدر مورد 

، دارا متوسط ۀنوع ساختار ارگانیکی، داشتن انداز ،باالست

بیشترین  ،محوری و ظرفیت سازمانی باال بودن فرهنگ انسان

ا در مورد ده است. امّدا اختصاصمیانگین را به خود 

یی که رفتار شروندی شرکتی آنها پایین است، ها شرکت

 کوچک، فرهنگ نگرش رقابتی و ۀساختار مکانیکی، انداز

 .است میانگین ظرفیت پایین سازمانی حائز بیشترین

بر ای  های زمينهمتغيّرميزان تاثير  شناساييچهارم:  هدف

 ی تعاونيها شركتشهروندی شركتي 

ی ها ی ارائه شده به مؤلّفهها توان میانگین پاسخ می در مجموع

در واحدهای با رفتار شهروندی شرکتی ای  عوامل زمینه

 د:کرخالصه  7متفاوت را به صورت جدول 

 میانگین نمرات مرتبط با عوامل رفتاری واحدهای مورد بررسی :7جدول 

 شهروندی شرکتی پایین  شهروندی شرکتی باال ابعاد مفهوم

 2741/2 8135/2 نگرش مدیران به رفتار اخالقی شرکت زمینه ای عوامل

 7134/3 3145/2 نگرش مشتریان به رفتار اخالقی شرکت
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شود  می مالحظه ،7 مطابق اطالعات ارائه شده در جدول

ی با دارا ها شرکتیعنی  ؛ها شرکتدر مورد هر دو دسته از 

رفتار ی با ها شرکتبودن رفتار شهروندی شرکتی باال و 

مثبتی به عملکرد  نگرششهروندی شرکتی پایین، مدیران 

. اما میانگین به دست آمده در مورد اند اخالقی شرکت داشته

قابل توجه  ۀ. نکتاست ی دسته اول بیش از دسته دومها شرکت

 ها شرکتاینکه در خصوص نگرش مشتریان به رفتار اخالقی 

که در مورد  طوریه ب ؛این مهم متفاوت است

یی که رفتار شهروندی شرکتی آنها باالست، ها کتشر

میانگین نگرش مثبت مشتریان به رفتار اخالقی آنها 

یی که رفتار ها شرکتباالتر از حد متوسط و در مورد 

شهروندی شرکتی آنها پایین است، میانگین نگرش مثبت 

 تر از حد متوسط مشتریان به رفتار اخالقی آنها پایین

 .است

 ها ي دادهب( نتايج تحليل

 ها شركتثير عوامل رفتاری بر رفتار شهروندی أتحليل ت .ا

 رفتار و عوامل رفتاریاطالع از وجود همبستگی بین  برای

ی مورد بررسی، ضریب همبستگی ها شرکت شهروندی شرکتی

 محاسبه شده است. ها پیرسون با توجه به نرمال بودن داده

با توجه به طور که گفته شد ضریب همبستگی پیرسون  همان

 .نشان داده شده است 8در جدول  ها نرمال بودن داده

 

 شهروندی شرکتی رفتار و عوامل رفتاریهمبستگی بین  :8جدول 

 رفتار شهروندی شركتي عوامل رفتاری

ρ = 475/1 ضریب همبستگی پیرسون  ** 

  000/0 مقدار احتمال

 352 تعداد

داری بین ادر سطح دو ستاره رابطه معن 8مطابق جدول 

وجود دارد و ضریب  شهروندی شرکتی رفتار و عوامل رفتاری

 ۀبررسی و ارائ برای .است درصد475/0همبستگی آن برابر با 

(، X) و عوامل رفتاری( Y) رفتار شهروندی شرکتیبین  الگو

آمده  2که در جدول  الگوی کفایت ها شاخصپ  از بررسی 

 شده است.ه برازش یافته پرداخت الگوی ۀبه ارائ ،است

 
 شهروندی شرکتی رفتار و عوامل رفتاریبین  الگوی کفایت ها شاخص :2جدول 

 واتسون -آماره دوربين انحراف معيار خطا ضريب تعيين تعديل شده ضريب تعيين همبستگي

475/0 3351/0 3214/0 513/0 835/1 

 

 33، مقدار ضریب تعیینشود  می مالحظه ،2مطابق جدول 

درصد  33دهد که  می مده و این مقدار نشاندست آه ب درصد

آنها  عوامل رفتاریبه  رفتار شهروندی شرکتیتغییرات در 

 شود و بقیه به عوامل دیگری بستگی دارد. می مربو 

 
 a شهروندی شرکتی رفتار و عوامل رفتاریرگرسیون  الگوی :11 جدول

 الگو
 ضريب استاندارد ضريب غير استاندارد

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
 000/0 314/5  122/0 714/0 مقدار ثابت

 000/0 531/12 531/0 17/0 131/0 عوامل رفتاری
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 a: شهروندی شرکتی رفتاروابسته  متغیّر 

 

اصلی تحلیل  ۀهست ،یرگرسیون ۀوارد شده در معادل متغیّر

آمده است. معادله  10باشد که در جدول  می رگرسیون

 لیذبه شرح  Bا استفاده از ستون توان ب می رگرسیونی را

 محاسبه کرد:

έ Q +(131/0 + )714/0 =P 

 شهروندی شرکتی = 714/0 +( 131/0) عوامل رفتاری + خطا

واحد  752/0 ،عوامل رفتاریبا ارتقای یک واحد  ؛به عبارتی

 ارتقا پیدا خواهد کرد. رفتار شهروندی شرکتی

 

 با استفاده از روش گام به گامرفتار شهروندی شرکتی بر  مؤثر رفتاری رگرسیون عوامل الگوی :11جدول 

 

مربو  به ضریب رگرسیون نیز در جدول  tآزمون 

( و =0sig/ 000) بوده دارااین ضریب معندهد که  می نشان10

 برای است. مؤثر شهروندی شرکتی رفتاردر برآورد مقدار 

رفتار بر  رفتاریبررسی میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل 

گام به  روش هچندگان رگرسیون الگویاز  ،شهروندی شرکتی

آمده  11 نتایج حاصل در جدول استفاده شده است. 1گام

 رگرسیون را ۀ، معادل11جدول  Bقادیر بر اساس م .است

 توان به شرح ذیل نوشت. می

____________________________________ 
1. Stepwise Method 

Q1+ (152/0)Q2 (301/0 )+ Q3(521/0 )+ 357/1= P 
 متغیّراما قضاوت در مورد سهم و نقش هر یک از دو 

( در Q1) حکمرانی شرکتی ( وQ3) ی اجتماعیپذیر مسئولیت

زیرا این  ؛بتا واگذار کرد مقادیروابسته را باید به  متغیّرتبیین 

مقادیر استاندارد شده بوده و امکان مقایسه و تعیین سهم نسبی 

. بر (188: 1287 )کالنتری،سازد می را فراهم ها متغیّرهر یک از 

 =521/0) ی اجتماعیپذیر مسئولیتضریب  Bاساس مقدار 

Q3 حکمرانی شرکتی( به مراتب بیشتر از مقدار (Q1) است .

دارای  Q1 ن مطلب است کهآنها نیز گویای ای یبتامقدار 

ه زیرا بر اساس بتای ب ؛است Q3از  کمترسهم و نقشی 

 الگو

 ضريب استاندارد ضريب غير استاندارد

T Sig. B Std. Error Beta 

1 

 000/0 031/11 - 127/0 531/1 مقدار ثابت

Q3 513/0 048/0 531/0 345/12 000/0 

2 

 000/0 531/7 - 17/0 321/1 مقدار ثابت

Q3 514/0 054/0 413/0 314/7 000/0 

Q1 310/0 057/0 231/0 157/2 000/0 

3 

 000/0 345/7 - 151/0 357/1 مقدار ثابت

Q3 521/0 011/0 514/0 34/7 000/0 

Q1 301/0 011/0 337/0 81/1 000/0 

Q2 152/0 052/0 143/0 134/2 017/0 
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ی پذیر مسئولیتبه ازای یک واحد تغییر در  ،دست آمده

رفتار در انحراف معیار  514/0 اندازهبه  ،اجتماعی

در حالی که به  ؛دشو می تغییر ایجاد شهروندی شرکتی

 337/0 تنها ،حکمرانی شرکتیتغییر در  ازای یک واحد

 تغییر ایجاد رفتار شهروندی شرکتی در انحراف معیار

 شود. می

 ها شركتبر رفتار شهروندی ای  ثير عوامل زمينهأتحليل ت .2

 وای  عوامل زمینهاطالع از وجود همبستگی بین  برای

ی مورد بررسی، ضریب ها شرکت شرکتی شهروندی رفتار

 ها همبستگی پیرسون با توجه به نرمال بودن داده

 محاسبه شده است.

 
 شهروندی شرکتی رفتار و عوامل رفتاریهمبستگی بین  :12جدول 

  رفتار شهروندی شركتي ای  عوامل زمينه

= ρ ضریب همبستگی پیرسون 326/1 ** 

 000/0 مقدار احتمال

 374 تعداد

  

  

داری بین امعن ۀدر سطح دو ستاره رابط ،13مطابق جدول 

وجود دارد و  هروندی شرکتیش رفتار وای  زمینه عوامل

 برای .است درصد 221/0ضریب همبستگی آن برابر با 

و عوامل ( Y) رفتار شهروندی شرکتیبین  الگو ۀبررسی و ارائ

که در  الگوی کفایت ها شاخص(، پ  از بررسی X) رفتاری

برازش یافته پرداخته  الگوی ۀبه ارائ ،آمده است 12جدول 

 شده است.

 
 شهروندی شرکتی رفتار و عوامل رفتاریبین  الگویی کفایت ها شاخص :13جدول 

ضريب  همبستگي

 تعيين

ضريب تعيين 

 تعديل شده

انحراف معيار 

 خطا

 -آماره دوربين

 واتسون

2210/0  1518/0 1521/0 247/0 721/1 

 دست آمده و این مقدار نشانه ب 15/0مقدار ضریب تعیین 

به  وندی شرکتیرفتار شهردر  تغییراتدرصد  15دهد که  می

شود و بقیه به عوامل دیگری  می آنها مربو  ای زمینهعوامل 

 دارد. بستگی

 

a شهروندی شرکتی رفتار وای  عوامل زمینهرگرسیون  الگوی :14جدول 
 

 الگو
 ضريب استاندارد ضريب غير استاندارد

t Sig. B Std. Error Beta 

1 

 000/0 513/4  178/0 731/0 مقدار ثابت

 000/0 145/12 475/0 541/0 234/0 امل زمینه ایعو

 

به  Bبا استفاده از ستون  توان می رگرسیونی را ۀمعادل

 محاسبه کرد: لیذشرح 

έ Q +(234/0 + )731/0  =P 

 شهروندی شرکتی = 731/0 +( 234/0)ای  عوامل زمینه + خطا
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 ،ای عوامل زمینهبا ارتقای یک واحد  ؛به عبارتی 

ارتقا پیدا خواهد  ر شهروندی شرکتیرفتاواحد  231/0

مربو  به ضریب رگرسیون نیز در این  tکرد. آزمون 

ار بوده اددهد که این ضریب معن می جدول نشان

(000/0sig= و در )شهروندی شرکتی رفتارمقدار  برآورد 

 است. مؤثر

بررسی میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل  برای

رگرسیون  الگوی از رفتار شهروندی شرکتی بر رفتاری

نتایج  گام به گام استفاده شده است. روشچندگانه 

 آمده است: 15حاصل در جدول 

 

 

 
 a با استفاده از روش گام به گامرفتار شهروندی شرکتی بر  مؤثر ای زمینه رگرسیون عوامل الگوی :15جدول 

 الگو

 ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

t Sig. B Std. Error Beta 

1 

 000/0 231/11 - 148/0 24/1 مقدار ثابت

Q1 137/0 022/0 177/0 135/7 000/0 

2 

 000/0 1814/2 - 181/0 412/1 مقدار ثابت

Q2 547/0 058/0 138/0 317/11 000/0 

Q1 113/0 151/0 122/0 134/7 000/0 

a :شهروندی شرکتیوابسته  متغیّر 

توان  می سیون رارگر ۀ، معادل15جدول  Bبر اساس مقادیر 

 :به شرح ذیل نوشت

Q1 (113/0 )+ Q2 (547/0 )+ 412/1= P 
قضاوت در مورد سهم و نقش هر  ،طور که بیان شد همان

( نگرش مدیران به رفتار اخالقی شرکت) Q1 متغیّریک از دو 

( در تبیین نگرش مشتریان به رفتار اخالقی شرکت) Q2 و

واگذار کرد. بر اساس مقدار وابسته را باید به مقادیر بتا  متغیّر

B  به مراتب  شرکت اخالقینگرش مشتریان به رفتار ضریب

. است ضریب نگرش مدیران به رفتار اخالقی شرکتبیشتر از 

دارای سهم  Q2 آنها نیز گویای این مطلب است که یبتامقدار 

 ،دست آمدهه زیرا بر اساس بتای ب ؛است Q1از  بیشترو نقشی 

نگرش مشتریان به رفتار اخالقی ییر در به ازای یک واحد تغ

رفتار شهروندی در انحراف معیار  547/0 ۀبه انداز ،شرکت

در حالی که به ازای یک واحد  ؛دشو می تغییر ایجاد شرکتی

 113/0تنها  ،مدیران به رفتار اخالقی شرکت نگرشتغییر در 

 تغییر ایجاد رفتار شهروندی شرکتی معیار انحرافدر  واحد

 شود. می

رفتار  ۀعمده مؤثّر بر توسع عواملتعيين اولوّيت 

 ی تعاوني مورد بررسيها شركتشهروندی شركتي در 

برای رتبه بندی عوامل مؤثّر بر توسعه رفتار شهروندی شرکتی 

تحلیل واریان  فریدمن و رگرسیون استفاده  یها از آزمون

و  11ول اشده است. نتایج حاصل از آزمون فریدمن مطابق جد

 باشد. می 17

 

 عوامل مؤثّر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی ۀمیانگین رتب :16جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی کای اسکوار تعداد میانگین رتبه شرکتی عوامل عمده مؤثّر بر توسعه شهروندی 

 000/0 3 411/18 351 11/3 عوامل رفتاری
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 2/2 عوامل ساختاری

 01/3 زمینه ای املوع

 

 

عوامل  ،به ترتیب عوامل ساختاری ،11مطابق جدول 

رفتار  ۀبیشترین تأثیر را بر توسع ،ای رفتاری و عوامل زمینه

 25شهروندی شرکتی دارند. این آزمون در سطح اطمینان 

و سطح  3آزادی  ۀدرج 411/18درصد با مقدار کای اسکوار 

 ار است.ادمعن ،درصد است 5که کمتر از  000/0داری امعن

 ۀگان عوامل سه ۀرگرسیونی که رابط ۀنتایج حاصل از معادل

به صورت  ،را با رفتار شهروندی شرکتی نشان بدهد مذکور

 است: 17 جدول

 

 شرکتی اجزای معادله رگرسیون رابطه عوامل با بروز رفتار شهروندی :17جدول 

 
 همبستگی استاندارد همبستگی غیر استاندارد

t  سطح معنی داری 
B اف معیارانحر Beta 

 000/0 013/5  253/0 784/1 مقدار ثابت 

 004/0 242/3 382/0 084/0 385/0 عوامل رفتاری

 030/0 385/3 125/0 138/0 513/0 عوامل ساختاری

 035/0 341/3 304/0 043/0 025/0 زمینه ای املوع

 

دهد که عوامل  می نشان 17نتایج حاصل از جدول 

ای  ی اولوّیت اوّل و دوّم و عامل زمینهساختاری و عوامل رفتار

اولوّیت سوم را از حیث تأثیر بر رفتار شهروندی شرکتی 

 :شود می تعریف ذیل معادله حاصل به صورت دارند.

3095.0512.0285.0748.1 21 XXXy   

رفتار شهروندی شرکتی( متغیّر وابسته ) y ه،در این معادل

4321و  ,,, XXXX عوامل رفتاری متغیّرهای مستقل(، 

 .باشند می( ای ساختاری و زمینه

 

 گيری جهنتي و بحث
شهروند شرکتی به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در ملزم 

به رعایت اخالقیات در تعامل با محیط خود  ها شرکتدن کر

شهروند شرکتی به زعم  ؛در واقع .(1IFC) شود می محسوب

تعّهد به اجرای رفتار اخالقی در  (1227)شو همکاران میگنن

کسب و کار در ارتبا   فرهنگاز طریق  راهبردتدوین، اجرای 

____________________________________ 
1. International finance corporation 

نتایج  کنند. می در آن فعالیت ها که شرکتاست ای  با جامعه

ی تعاونی تولیدی ها شرکتحاصل از این مطالعه نشان داد که 

مورد مطالعه در استان کردستان از نظر رفتار شهروند شرکتی 

که بر اساس اظهار  طوریه ب ؛عیت مناسبی قرار ندارنددر وض

میانگین  ،در سالهای اخیر ها شرکت ۀنظر اعضای هیئت مدیر

اخالقی و  ،قانونی ،وضعیت فاکتورهای شهروندی اقتصادی

داوطلبانه بودن آنها کمتر از حد متوسط بوده است. بدین معنی 

ی ها حریمبا توجه به بحرانهای حاکم بر کشور که عمدتاً از ت

واحدهای تولیدی قادر به تحقق  ،اقتصادی ناشی شده است

بر بنا. اند اهداف اقتصادی و کسب سود مورد انتظار خود نبوده

که  اند عمل کردهای  گاه به گونه ،حیات در بازار ۀادام برایاین 

. در اند کرده عملرفتار آنها مطابق با قانون نبوده و خالف آن 

ده گرفتن و سون استفاده از قوانین مواردی ناچار به نادی

. طبیعتاً بیشتر واحدهای تولیدی شرایط موجود اند موجود بوده

بازار آنان را مجبور ساخته است تا اصول اخالقی و آنچه به 

عنوان منشور اخالقی برای آنان مطرح بوده را کامالً رعایت 

در مشکالت خود  ها شرکتدرگیر بودن  ،. از طرف دیگرکنندن

ث شده تا آنان بیشتر در فکر حفظ وضع موجود خود باع
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باشند تا اینکه به انجام کارهای داوطلبانه از قبیل کمک به  

 سسات خیریه و ... باشند.ؤم

ثیرگذار بوده أعواملی چند ت ،در رابطه با وضع موجود

که  طوریه ب ؛عوامل رفتاری است ،این عوامل ۀاست. از جمل

به مسئولیتهای اجتماعی خود  ها شرکتمیزان پایبندی ضعیف 

تا رفتار شهروندی  استدر قبال افراد جامعه باعث شده 

که عدم ای  به گونه ؛شرکتی آنان وضعیت مناسبی نداشته باشد

ناهماهنگی  ،احساس مسئولیت نسبت به رفع نیازهای جامعه

پاسخگو نبودن به برآورده  ،بین اهداف شرکت و جامعه

توجه به بهبود رفاه افراد جامعه عدم  ،ساختن توقعات مشتریان

به این مهم دامن  ،توجهی به ارزشهای حاکم بر جامعه و کم

بر وضعیت نامساعد رفتار  مؤثرزده است. از دیگر عوامل 

عوامل  ،ی واحدهای مورد مطالعهها شرکتشهروندی 

غالب بودن  ،ساختاری است. حاکم بودن ساختار مکانیکی

ین سازمانی به عنوان فرهنگ بازارمحوری و ظرفیت پای

 ها شرکتباعث شده تا این  ،ی ساختاریها شاخصترین  مهم

نتوانند تکالیف شهروندی خود را در ارتبا  با افراد جامعه به 

 ،نهایت اینکهدر . اند جای آورند و در این راستا قصور ورزیده

و پایین بودن  ها شرکتنگرش ضعیف مشتریان نسبت به 

نزد افراد جامعه باعث شده است  ها شرکتاجتماعی  ۀسرمای

و  کنندسلب اعتماد  ها شرکتکه مشتریان تا حد زیادی از این 

اعتمادی به ارزشهای اخالقی ارائه شده  باوری و بینابا نوعی 

 .کنندبرخورد  ها شرکتتوسط این 

برای دست یافتن به  ها شرکتد شطور که بیان  لذا همان

ن از مزایای این گونه رفتار شهروندی شرکتی و برخوردار شد

استراتژی و ساختارهای  ،اهدافرفتارها الزم است در 

که ای  به گونه ؛کنندسازمانی خود تغییرات اساسی را اعمال 

پاسخگویی اجتماعی و حکمرانی شرکتی  ،مسئولیت اجتماعی

هایی که شرکت بتواند به راهبردترین  خود را به عنوان مهم

ند را در سرتاسر کامعه عمل وظایف شهروندی خود با افراد ج

ند و از ابزارهای تشویقی کشرکت و بین کارکنان خود نهادینه 

هی برای پایبندی اعضای خود در بخشها و یو گاهاً تنب

 ۀند. با تقویت بدنکواحدهای مختلف به این ارزشها استفاده 

ی فنّاورگیری از تجهیزات مناسب و  کارشناسی خود و بهره

دن ساختار ارگانیکی نسبت به رکاطالعات ضمن حاکم 

های الزم و نیز جا  آموزش ۀافزایش ظرفیت سازمانی با ارائ

محور به جای فرهنگ بازارمحور از  انداختن فرهنگ انسان

دن ارزشهای اخالقی و واجب بودن احترام کرطریق پر رنگ 

ها  تشرک ،به کرامت انسانی اهتمام ورزند. از طرف دیگر

ی ارتباطی قوی و باور و عمل ها شبکهبایستی از طریق ایجاد 

 ۀبه تعهدات خود نسبت به افراد جامعه درصدد تقویت سرمای

بایستی  ها شرکتآخر اینکه مدیران  ۀاجتماعی خود برآیند. نکت

به رعایت اصول اخالقی و ارزشی حاکم بر جامعه اعتقاد 

ای  مدت به گونه داشته باشند و به خاطر کسب سودهای کوتاه

 ،و در نتیجه کنندکه مشتریان از آنان سلب اعتماد  نندکرفتار ن

را به عنوان شهروندان خود نپذیرند و  ها شرکتمردم این 

 .نداشته باشند آنان سب شهروندی بارفتار منا
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