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چکیده
رفتار شهروندی سازمانی رفتاری است داوطلبانه که از روی میل و اشتیاق و بدون هیچگونه
انگیزهی بیرونی انجام میگیرد .این رفتار فراتر از وظیفه تعریفشده و بهمنظور کمک به سازمان یا
مشتری و ارباب رجوع انجام میپذیرد و در قبال انجام آن انتظار هیچ پاداشی نیست .وجود افراد و
کارکنانی با این ویژگی افزون بر تأثیر در تحقق اثربخش اهداف سازمانی مزیتی رقابتی برای سازمانها
محسوب میشود .این افراد به سازمان متعهد و این تعهد باعث ارائهی خدمات بهتر به مشتریان میشود.
نتیجهی این رفتار در سطح فردی وفاداری کارکنان به سازمان و به کار است که در حوزهی
گردشگری (و هتلداری) وفاداری به معنی بازگشت چندبارهی گردشگران و معرفی منطقه از سوی
آنها تعریف میشود .با توجه به اهمیت رفتار شهروندی در رونق هتلها و وفاداری گردشگران تحقیق
حاضر به بررسی تأثیر این رفتار بر وفاداری گردشگران در هتلهای  2و  3ستارهی سرعین پرداخته
است .روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی است و جامعهی آماری مدیران و کارکنان بخشهای مختلف
هتل (به تعداد  081نفر) و مشتریان داخلی (ایرانی) هتل (به تعداد  011نفر) است .نتایج بررسی نشان
داد که مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی با وزن متفاوت بر وفاداری گردشگران تأثیرگذار است که
از بین آنها پنج مؤلفهی پیشگامی در کار ،جوانمردی ،از خود گذشتگی ،وظیفهشناسی و نوعدوستی
بیشترین و مؤلفههای تعهد کاری ،وجدان کاری و خودآموزشی و خودبهبودی کمترین وزن نسبی را
در وفاداری گردشگران داشتند .در پایان پیشنهادهایی برای مدیران هتل ارائه شده است.
واژهگان کلیدی :گردشگری ،رفتار شهروندی سازمانی ،وفاداری گردشگران ،روش جانسون
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مقدمه
با وجود افزایش استفاده از تکنولوژی اطالعات ،بازهم در عملکرد و کارایی
سازمان شکاف وجود دارد .اکنون قویاً این اعتقاد وجود دارد که عملکرد کارایی
سازمان تا حدود زیادی به تالش فراتر از الزامات کارکنان ،بستگی دارد (صنوبری،
 .)2 :0381سازمانها بدون تمایل افراد به همکاری قادر به توسعهی اثربخشی خود
نیستند ،تفاوت بین همکاری خودجوش و اجباری از اهمیت فراوان برخوردار است .در
حالت اجباری فرد وظایف خود را در راستای مقررات و قوانین و استانداردهای تعیین
شده سازمان و صرفاً در حد رعایت الزامات انجام میدهد ،درحالیکه در همکاری
خودجوش و آگاهانهی افراد ،کوششها ،انرژی و بصیرت خود را برای شکوفایی
تواناییهای خود بهنفع سازمان بهکار میگیرند (زارعی متین و همکاران.)33 :0381 ،
ایجاد وفاداری در مشتری مفهومی است که در کسبوکارهای امروزی به لحاظ اینکه
مشتریان وفادار بهصورت مؤلفهی اصلی موفقیت سازمانی درآمدهاند ،مورد توجه بیش
از پیش قرار گرفته است .درنتیجه سازمانهای امروزی درصدد شناسایی و مدیریت
روشها و الگوهای ایجاد وفاداری هستند ،از طرفی به لحاظ این واقعیت که انتظارات
دائماً در حال افزایش است ،سازمانها ملزم هستند تا با تأمین انتظارات مشتریان ،فراتر از
ارضای نیاز اولیهی آنها گام نهاده و کانون توجه خود را به ایجاد وفاداری از طریق
ایجاد ارتباطی بلندمدت ،دوجانبه و سودآور برای هر دو طرف معطوف کنند .درجه
وفاداری گردشگر به یک مکان با میزان عالقه به بازدید دوباره از مکان و توصیه آن
مکان به دیگران مشخص میگردد .بنابراین ،اطالعات در مورد وفاداری گردشگران
برای بازاریابی مقصد بسیار مهم خواهد بود (.)Yoon & Uysal, 2005: 48

مروری بر مبانی نظری
رفتار شهروندی سازمانی :باتمن و اورگان ( )0883برای اولینبار از اصطالح رفتار
شهروندی سازمانی استفاده کردند و آن را رفتارهای سودمندی میدانند که در شرح
شغل کارکنان قید نشده است اما کارکنان برای کمک به دیگران در انجام وظایف
خود به نحوی مشهود از خود بروز میدهند .اورگان و همکارانش طرح رفتار
شهروندی سازمانی را بهمثابه بخشی از پژوهشهای جاری معرفی کردهاند که
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درصددند روابط متعادلی را بین نگرشهای کارکنان و عملکرد کاری ایجاد نمایند
( .)Brayfield & Crockett, 1995: 396-424باتمن و همکارانش بیان کردهاند که در
دههی اخیر رفتار شهروندی سازمانی ،ساختار اصلی رشتههای روانشناسی و مدیریت را
تشکیل میدهد و توجه زیادی را به خود جلب کرده است .تقریبا"  31شکل متفاوت از
رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد .این رفتارها ساختارهای اجتماعی سازمان را به
اصطالح روغنکاری میکنند و انعطافپذیری مورد نیاز را برای فعالیت نمودن از
طریق رویدادهای پیشبینی نشده فراهم میسازد و همچنین کارکنان یک سازمان را در
سازگاری با شرایط بهتانگیز وابسته به یکدیگر کمک میکند ( Foote & Tong,
.)2008: 934
باتمن و اورگان ( )0883واژهی رفتار شهروندی سازمانی را در دو مفهوم بیان
کردند )0( :رفتارهای کمککننده نظیر وقتشناسی و انجام دادن امور فراتر از وظایف
رسمی سازمانی )2( ،پرهیز از رفتارهایی که ممکن است به سازمان و یا افراد دیگر
آسیب بزند نظیر اجتناب از سرزنش دیگران به خاطر چیزهای کم اهمیت.
گراهام در سال  0888رفتار شهروندی سازمانی را بهعنوان رفتارهایی مبتنی بر شغل
تعریف میکند ،اما از نظر وی اینگونه رفتارها به سیستم پاداش رسمی مرتبط نیستند
(سازمان فرد را ملزم به انجام آنها نمیکند) بلکه مجموعهی وظایفی هستند که به پیشبرد
فعالیتها و اهداف مؤثر سازمان کمک میکند .مفهومسازی اورگان از رفتار شهروندی
سازمانی پنج نوع رفتار را دربر میگیرد که از نظر وی ابعاد این رفتار شامل موارد زیر
است :وظیفهشناسی (وجدان کاری) ،نوعدوستی ،احترام و تکریم ،رادمردی و گذشت،
فضیلت مدنی .اورگان در سال  0888رفتار شهروندی سازمانی را بهعنوان نوعی از رفتار
کارکنان سازمان تعریف میکند که هدف آن ارتقاء بخشیدن به عملکرد مؤثر در
سازمان بدون توجه به اهداف بهرهوری فردی هر کارمند است ،از نظر وی عناصر
کلیدی رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از:
 نوعی از رفتار فراتر از آنچه بهطور رسمی توسط سازمان تشریح شده است؛
 رفتاری که بهطور مستقیم بهوسیله ساختار رسمی سازمان شناخته نشده است؛
 رفتاری که برای عملکرد شرکت و موفقیت عملیاتی بااهمیت میباشد (& Castro
.)et al, 2000: 29
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اورگان در سال  0881اجتناب از رفتارهای آسیبزا و زیانآور تأکید کرد ،هر چند
این جنبه از مفهوم رفتار شهروندی کمتر مورد توجه واقع شده است ( Markoczylivia
 .)& Katherine, 2004, 1دیوید ترنیپسید و مورکیسون این رفتار را با مفهوم «سندروم
سرباز خوب» تعریف میکنند .پودساکف و همکاران معتقدند که تحقیقات گذشته
بیشتر روی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی تمرکز داشتند ولی در بررسیهای
اخیر بایستی پیامدهای این رفتار از جمله تأثیر آن بر ارزیابی مدیران از کارکنان و
افزایش حقوق و مزایا و تشویقهای دیگر و همچنین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر
عملکرد سازمان پرداخته شود .بنابراین ،رفتار شهروندی سازمانی برای بقای سازمان
حیاتی است .مطابق دیدگاه نظریهپردازانی چون اورگان ،رفتار شهروندی سازمانی با
حداکثرسازی کارایی در صدد ارتقاء عملکرد سازمانی است (.)Murphy, 2002: 28
از رویکرد اورگان ( )0888رفتار شهروندی سازمانی به رفتاری اطالق میشود که از
روی میل و ارادهی فردی بوده و بهطور مستقیم از طریق سیستم پاداش رسمی سازمانی
مورد تقدیر قرار نمیگیرند ،ولی موجب ارتقای عملکرد اثربخش سازمان میشود .در
نگاهی دیگر گراهام پیشنهاد میکند که اگر رفتار شهروندی سازمانی مجزا از عملکرد
کاری مورد توجه قرار گیرد دیگر مشکل تمایز بین عملکرد نقش و فرانقشی وجود
نخواهد داشت .در این دیدگاه رفتار شهروندی سازمانی را باید بهمثابه یک مفهوم
جهانی ،که شامل تمامی رفتارهای مثبت افراد در درون سازمان است ،در نظر گرفت.
تمایز بین عملکرد و فرانقش به دالیل مختلفی مشکل است ،نخست ،ادراکات مدیر و
کارکنان از عملکرد و مسئولیتها ضرورتاً با یکدیگر مشابه نیستند .ثانیاً ،ادراک
کارکنان از عملکرد و مسئولیتهایشان از میزان رضایت آنها از محیط کارشان تأثیر
میپذیرد (.)Castro & et al, 2000: 29
رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمانی مطلوب است ،چرا که با متغیرهای
سازمانی مهمی همچون رضایت شغلی ،نگهداری سیستم و بهرهوری سازمانی ارتباط
دارد .نتایج مطالعات نشان میدهد که مدیران میتوانند رفتار شهروندی سازمانی را با
ایجاد محیط کاری مثبت پرورش دهند ،آنها میتوانند به جای آنکه متوسل به زور و
اجبار شوند به فرایندهای انتخاب یا استخدام یا جامعهپذیری اتکاء کنند تا این رفتارها را
ایجاد کنند .اینگونه رفتارها که در محل کار اتفاق میافتد را اینگونه تعریف میکنند:
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مجموعهای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند،
اما بااینوجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان میشوند
( .)Appelbaum & et al, 2004: 19برای مثال یک کارگر ممکن است نیازی به
اضافهکاری و تا دیروقت در محل کار ماندن نداشته باشد ،اما با وجود این برای بهبود
امور جاری و تسهیل در جریان کاری سازمان ،بیشتر از ساعت رسمی کاری خود در
سازمان میماند و به دیگران کمک میکند .گراهام ( )0880با بهکار بردن دیدگاه
تئوریکی خود که مبتنیبر فلسفه سیاسی و تئوری مدرن علوم سیاسی بود ،مطرح میکند
که ما سه نوع رفتار شهروندی داریم :اطاعت :این واژه میل کارکنان به پذیرش و پیروی
کردن از قوانین ،مقررات و رویههای سازمانی را توصیف میکند .وفاداری :میل
کارکنان به فداکاری و قربانی کردن منابع شخصی در راه منافع سازمانی و حمایت و
دفاع از سازمان را توضیح میدهد .مشارکت :میل کارکنان به درگیر شدن فعال در
همهی ابعاد زندگی سازمانی را توصیف میکند .در کار تجربی وان داینی ،گراهام و
وانداین ( )0883نشان داده شده که مشارکت به طور واقعی سه شکل دارد )0.مشارکت
اجتماعی :درگیر بودن فعال کارکنان در امور شرکت و مشارکت در فعالیتهای
اجتماعی در سازمان را توصیف میکند (مثل حضور در جلسات غیراجباری و محترم
شمردن مسائل سازمانی و پابهپای آن حرکت کردن) )2 .مشارکت حمایتی :میل
کارکنان به بحث برانگیز بودن برای بهبود سازمان بهوسیله پیشنهاد دادن ،ابداع و تشویق
کارکنان به بیان آزادانه عقائدشان را توصیف میکند )3.مشارکت عملی (وظیفهای):
مشارکت کارکنان که فراتر از استانداردهای مورد نیاز کاری است ،را توصیف میکند
(برای مثال قبول کردن داوطلبانهی تکالیف اضافی ،کارکردن تا دیروقت برای اتمام
پروژههای مهم و مانند آن) (زارع .)10-12 :0388 ،با این تعاریف از کارکنان بهعنوان
شهروند سازمانی انتظار میرود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی در
خدمت اهداف سازمان فعالیت کنند .بهعبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به
دنبال شناسایی ،اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت
میکنند و در اثر رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود مییابد (Bienstock & et al,
.)2003, 361
امروزه پیوندهای مفهومی و تجربی بیشماری در خصوص رابطه بین عملکرد رفتار
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شهروندی سازمانی و اثربخشی سازمانها وجود دارد .به باور بورمن و متویدلو ()0883
چهار روند و نگرش اهمیت رفتار شهروندی سازمانی را مشخص میکند :نخست،
رقابتهای جهانی در مورد سرمایهی انسانی بهویژه حمایتهای سازمانی از ابتکارات
ذاتی و درونی کارکنان به طور فزایندهای به اهمیت رفتار شهروندی سازمانی افزوده
است .دومین عامل به سازمانهای تیممحور مربوط میشود که این سازمانها نیاز
بیشتری به مؤلفههای رفتار شهروندی دارند .سومین عامل ،عملکرد سازمانی و بویژه
نقش ابتکارات ذاتی و درونی کارکنان در کاهش مستمر تعداد کارکنان و
کوچکسازی به منظور وفقپذیری با تحوالت و تمایل برای ظهور و ترویج بیشتر
تالشهای حیاتی سازمانها است .چهارمین عامل خدمترسانی به مشتریان و رضایت
ارباب رجوع است که بهطور فزایندهای مورد تأکید قرار میگیرد.
بهطورکلی رفتار شهروندی به کارایی و اثربخشی سازمانها از طریق تحوالت منابع،
نوآوریها و وفقپذیری کمک میکند .رفتار شهروندی سازمانی فواید زیادی دار؛
بهطورکلی هم به سازمان هم به کارکنان بر اساس رویکردهای متنوع منفعت میرساند.
سازمان رفتار شهروندی موجب گردآمدن گروهی از کارکنان میشود که به شرکت
متعهد هستند .جین ( )0888معتقد است که رفتار شهروندی موجب کاهش ترک
خدمت و غیبت کارکنان میشود .زیرا کارکنانی که به سازمان متعهد هستند به مدت
طوالنی در سازمان باقی میمانند ،و رفتار آنها نیز بهنوبهی خود به ارتقای رفتار
شهروندی سازمانی منجر میشود ( .)Koopman, 2001: 6-7در تحقیقات رفتاری
شهروندی متغیرها و شاخصهای مختلفی مطرح شده است .از بین اینها یازده شاخص
زیر برای بررسی انتخاب شد :جوانمردی ،وظیفهشناسی ،تعلق سازمانی ،از خود
گذشتگی ،ادب و نزاکت ،رفتار مدنی ،مشارکت در کار ،مشارکت حمایتی ،مشارکت
اجتماعی ،خود آموزشی و خود بهبودی و پیشگامی در کار.

وفاداری
وفاداری یک واژهی قدیمی است که معموالً برای توصیف پایبندی و دلبستگی
شدید و پرشور و حرارت به یک کشور ،آرمان ،فرد و مانند آن مورد استفاده قرار
میگیرد و این وفاداری مشتری تا زمانی ادامه خواهد یافت که مشتری احساس کند
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ارزش بهتری را در مقایسه با آنچه او میتوانست با تغییر موضع به سوی عرضهکنندهی
دیگر کسب نماید ،دریافت میکند (تاجزاده .)221 ،0382 ،از دههی  0881موضوع
وفاداری به یک موضوع مهم در بازاریابی و مدیریت تبدیل شده است ،عموماً وفاداری
به معنی اولویت قرار دادن مشتری و تعداد این اولویت قرار دادنها در هنگام خرید
است .مشتریان وفادار هنگام خرید کاال و خدمات آنهایی را ترجیح میدهند که قبال
آنرا تجربه کرده و اثر مثبتی روی آنها گذاشته است .ریچارد اولیور مفهوم وفاداری را
به این شکل تعریف میکند :حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول
یا خدمات ،بهطور مستمر در آینده ،بهرغم اینکه تأثیرات موقعیتی و تالشهای
بازاریابی ،بهصورت بالقوه میتواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود.

وفاداری مشتری در هتلها
در تعریف وفاداری مشتری بهتر است روی ایجاد وفاداری مشتری تمرکز کرد.
ایجاد وفاداری در مشتری هزینههایی را در بر خواهد داشت ولی در کل منافع
درازمدتی را از نظر مالی و یک رابطهی قوی با مشتری درپی خواهد داشت و موجب
بازگشت مشتری جهت خرید خواهد شد .عالوهبراین رابطهی مناسب نمیتواند بهوسیله
رقبا کپیبرداری گردد .عموماً هتلداران دنبال منفعت اقتصادی در وفاداری مشتری
هستند ،در واقع با ایجاد وفاداری ریسک از دست دادن مشتری کاهش خواهد یافت و
اثرات مثبت مشتری طوالنیمدت و بیشتر خواهد بود (دهدشتی و فیاضی.)18 :0381 ،
استراتژی برنامههای وفاداری این است که مشتریان را با دادن امتیاز جهت خرید
محصوالت جلب کنیم .هرچه مشتری دفعات بیشتری به هتل ما مراجعه کند ،امتیاز
بیشتری کسب خواهد کرد .روش اجرای تمام این برنامهها برپایه موارد زیر است:
 شناسایی افرادی که بهطور مکرر آمیخته محصول-خدمت شما را خریداری
میکنند.
 تشخیص سهم هریک از این افراد در موفقیت شرکت.
 اعطای پاداش با جوایز و مشوقها به این افراد که سبب وفاداری آنها به شرکت و
نامهای تجاری آن خواهد شد (همان)
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انواع وفاداری
کاربرد وفاداری هم شامل مؤلفههای رفتاری و هم نگرشی میشود و نسبت به تأکید
صرفاً رفتارمحور ،ارجحیت دارد ،وفاداری خرید سبب بیشتر شدن سهم بازار میشود،
درحالیکه وفاداری نگرشی شرایطی را فراهم میآورد که سبب قیمتگذاری باالتر
میشود (سید جوادین و همکاران.)22 :0388 ،
وفاداری رفتاری شاخصهایی از قبیل تکرار خرید و توصیه برند به دیگران را در بر
میگیرد .درواقع میتوان گفت وفاداری رفتاری واسطه بین نگرش و رفتار است و اینکه
مشتریان در یک دورهی طوالنی به خریداری و استفاده از یک برند خاص ادامه دهند
).(Marcel et al., 2004:4

وفاداری نگرشی از اجزای مؤثر و شناختی وفاداری به برند است که بهعنوان ترجیح
برند ،قصد خرید و تعهد بلندمدت مشتری به یک برند و گرایش آنها به تبلیغات دهان
به دهان مثبت ،تعریف میشود .رویکرد نگرشی به برند ،شاخصهای تعهد ،تعلق و
اعتماد به یک برند میشود ).(Anisimovo, 2007, 397
با ارائیه تعریف وفاداری مشتری میتوان انتظار داشت وفاداری با سه عنصر زیر
همراه باشد:
 عنصر رفتاری مشتری که همان تکرار خرید است.
 عنصر نگرشی مشتری که همان تعهد و اطمینان مشتری است.
 عنصر در دسترس بودن که با گزینههای زیاد برای انتخاب و انجام عمل خرید همراه
است.
رویکرد نگرشی به سه قسمت مجزا تقسیم میشود:
وفاداری شناختی :به رفتار مشتری منجر شده و به احساس وی مربوط میشود.
وفاداری احساسی :به تعهد و اعتماد مشتری منجر شده و به احساس وی مربوط
میشود.
وفاداری کنشی :به قصد مشتری برای انجام عمل خرید در آینده مربوط میشود.
)(Carolyn, 2002: 77

مشتریانی که احساس میکنند از یک محصول یا خدمت ارزش کسب میکنند
وفاداریشان گسترش مییابد .وفاداری در جای خود حافظهای را که به منافع مشترک
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باالتر تبدیل میشود پرورش میدهد.
بسیاری از پژوهشگران معتقدند که وفاداری رفتاری به تنهایی نمیتواند علل واقعی
خرید را بیان کند ،بنابراین ابعاد نگرشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به اینکه در بخش خدمات روابط بین فردی گستردهتری بین ارائهدهندهی
خدمات و مشتریان وجود دارد ،نقش وفاداری در این بخش اهمیت ویژهای دارد.
وفاداری رفتاری شاخصهایی از قبیل تکرار خرید و توصیهی برند به دیگران را ،در
بر میگیرد .درواقع میتوان گفت وفاداری رفتاری واسطه بین نگرش و رفتارا است .این
بنا نمادی از قصد بهعمل در فرآیند تصمیمگیری خرید است و اینکه مشتریان در یک
دورهی طوالنیمدت به خریداری و استفاده از یک برندخاص ادامه میدهند(Marcel .
)at al, 2001:4

اواخر دههی  ،0821وفاداری به برند مفاهیم رفتاری و نگرشی را مدنظر قرار داد.
دیک و باسو در سال  0883اعالم کردند که وفاداری مشتری ناشی از فرایندهای روانی
و رفتارهای آشکار است که باید اجزای رفتاری و نگرشی با هم ادغام شود و برای این
منظور مدل زیر را ارائه کردند.
رضایت
خرید
وفاداری
رفتاری

وفاداری
نگرشی
مقوله
مشارکت

نمودار  .1مدل رضایت و وفاداری مشتریان
)(Russell Bennch, 2007: 1255

این مدل مفاهیم رفتاری و نگرشی وفاداری و محرکهای کلیدی مقولهی مشارکت
و رضایت خرید را با هم ترکیب کرده است .وفاداری نگرشی تمایل نگرشی شامل
تعهد به برند و قصد تکرار خرید برند است و وفاداری رفتاری بهعنوان تکرار خرید
یک برند که ناشی از الگوهای تکراری و رفتارهای خرید واقعی است تعریف میشود.
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رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری :کیفیت مواجههی خدمت تأثیر بسزایی بر
وفاداری مشتریان به سازمانها دارد .رفتارهای فراتر از انتظارات نقش یا همان رفتار
شهروندی سازمانی مدیران و کارکنان هتل تأثیر زیادی در وفاداری گردشگران خواهد
داشت و بیگمان رفتوآمد گردشگران رونق اقتصادی هتل را به دنبال خواهد داشت.
رفتار شهروندی سازمانی مدیران و کارکنان همچنین کارایی و اثربخشی هتل را به دنبال
خواهد داشت و کار کردن در چنین فضای کارایی برای کارکنان کسلکننده نخواهد
بود.

مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی تحقیق متشکل از دو متغیر مستقل (رفتار شهروندی سازمانی) و وابسته
(وفاداری گردشگران) است .رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نتایج تحقیقات بتمن و
اورگان ( ،)0883تانگ و ابراهیم ( ،)0888پودساکف ( ،)2112زارعی متین و همکاران
( )2112و تخت طاقدیس و جمشیدیان ( )0881انتخاب شده است .رفتار شهروندی
سازمانی با هفت مؤلفه در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت و در بررسی میدانی به
یازده مؤلفه تقسیم شد .این مؤلفهها عبارت بودند از :آداب اجتماعی ،گذشت و
فداکاری ،نوعدوستی ،وجدان کاری ،وفاداری ،وظیفهشناسی و اطاعتپذیری .مدل
نشان میدهد که مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی موجب وفاداری گردشگران
میشود .بخش وفاداری گردشگران در مدل از یون و یسال ( )2111و گالرزا و سورا
( )2112اقتباس شده است .مؤلفههای مورد توجه در این دیدگاه بازگشتپذیری و
معرفی هتل به دیگران است و وفاداری گردشگران بر اساس این دو مورد سنجش قرار
گرفته است.
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رفتار شهروندی سازمانی

جوانمردی ،وظیفهشناسی،
تعلق سازمانی ،از خود
گذشتگی ،ادب و نزاکت،
رفتار مدنی ،مشارکت در
کار ،مشارکت حمایتی،
مشارکت اجتماعی ،خود
آموزشی و خود بهبودی،
پیشگامی در کار

وفاداری گردشگران

بازگشتپذیری
معرفی و تبلیغ به دیگران

نمودار  .9مدل مفهومی تحقیق (مدل محقق ساخته)

فرضیههای تحقیق
0ـ رفتار شهروندی سازمانی بر وفاداری گردشگران تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
2ـ مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی با وزن و اهمیت نسبی متفاوت بر وفاداری
گردشگران تأثیر دارد.

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،توصیفی -پیمایشی
است .جامعهی آماری مدیران و کارکنان هتلهای سرعین و مشتریان هتل (که حداقل
برای بار دوم به هتل مراجعه کردند) است .تعداد جامعهی آماری مدیران و کارکنان
هتل ( 081نفر) و مشتریان هتل (به تعداد  011نفر که برای بار دوم در تیرماه سال  81به
هتل مراجعه کرده بودند) است که از بین آنها  021نفر مدیر و کارکنان هتل و  011نفر
مشتریان هتل بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران (بهعنوان فرمول برآورد حجم نمونه
در متغیرهای کیفی) بهعنوان نمونه انتخاب شدند .پس از جمعآوری پرسشنامه و حذف
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پرسشنامههای ناقص  81نفر مدیر و کارکنان هتل و  11نفر از مشتریان ،در مجموع 013
نفر بهعنوان نمونه در تجزیه و تحلیل استفاده شد .از نمونهگیری تصادفی برای گزینش
نمونهها استفاده شد .روش گردآوری دادهها پرسشنامه بود .بعد از تعریف شاخصهای
هریک از متغیرها ،پرسشنامه طراحی شد .پرسشنامه در دو محور تنظیم شد که محور
اول آن مربوط به متغیر مستقل (مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی) بود .برای هریک
از ابعاد  2سؤال طرح شد و در مجموع  22سؤال برای این متغیرها طرح شد .محور دوم
پرسشنامه به متغیر وابسته یعنی وفاداری گردشگران با دو شاخص اختصاص داشت.
برای هریک از این شاخصها نیز  3سؤال طرح شد .مجموع سؤالهای پرسشنامه 28
مورد بود و با  3سؤال جمعیت شناختی  32سؤال پرسشنامه را تشکیل میداد .پرسشنامه
به دو صورت طراحی گردید .نخست مراجعه به پرسشنامههای موجود و مرتبط با
موضوع بود و دوم طرح سؤال با مشورت خبرگان علمی و متخصص در حوزهی
مدیریت جهانگردی و اقتصاد بود .برای تعیین اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد .برای تعیین پایایی پرسشنامه تعداد  21پرسشنامه در جامعهی
آماری توزیع و گردآوری شد .ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  ./82بود.
روایی پرسشها با استفاده از روایی محتوی و بر اساس نظر خبرگان علمی آزمون شد.
برای اینکار در طراحی پرسشنامه به دو صورت عمل شد :نخست مراجعه به
پرسشنامههای موجود و مرتبط با موضوع و دوم طرح سؤال و مشورت با خبرگان
علمی و متخصص بود .استفاده از مفاهیم و جملههای ساده و بررسی چندباره پرسشها
با خبرگان به اطمینان از روایی پرسشنامه کمک کرد .با توجه به نقص روشهای
موجود در تعیین اهمیت نسبی متغیرهای مستقل در تأثیرگذاری بر متغیرهای وابسته از
روش جدید و منحصربهفرد به نام روش جانسون استفاده شد که برای اولینبار در ایران
استفاده میشود .کم و کیف این روش در ادامه توضیح داده میشود.
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روش محاسبه اهمیت نسبی متغیرهای رفتار شهروندی بر وفاداری
گردشگران
در این مقاله اهمیت نسبی هریک از ابعاد رفتار شهروندی در تعیین متغیر وفاداری
گردشگران مورد بررسی قرار میگیرد .موضوع تعیین اهمیت نسبی متغیرهای
پیشبینیکننده در توجیه تغییرات متغیر مالک یکی از موضوعاتی است که در سالهای
اخیر بیشتر مورد توجه بوده است .در سادهترین تعریف اهمیت نسبی نشاندهندهی سهم
نسبی هریک از متغیرها در است .در محاسبهی سهم متغیرها هم اثر مستقیم
(همبستگی آن با متغیر وابسته یا مالک) و هم اثر غیرمستقیم یعنی زمانی که با سایر
متغیرهای معادلهی رگرسیون ترکیب میشود ،در نظر گرفته میشود ( & Johnson,
.)LEbreton, 2004 : 242
اساسا روشهای محاسبه اهمیت نسبی را میتوان در سه گروه طبقهبندی کرد:
0
 روشهای تجزیه و تحلیل انفرادی
2
 روشهای تجزیه و تحلیل چندگانه
3
 روشهای تبدیل متغیر
در گروه روشهای تجزیه و تحلیل انفرادی ،یکی از سادهترین روشها استفاده از
همبستگی صفر مرتبه 4است .در این روش از همبستگی صفرمرتبه پیشبینیکننده با
متغیر مالک ( ) یا مجذور آن ( ) استفاده میشود .در روش همبستگی صفر مرتبه
اهمیت بهعنوان قدرت پیشبینی مستقیم متغیر پیشبینیکننده (زمانی که از سایر متغیرها
در مدل چشمپوشی شود) در نظر گرفته میشود .زمانی که متغیرهای پیشبینیکننده با
یکدیگر همبستگی نداشته باشند ،مجموع هریک از پیشبینیکنندهها با کل
مدل برابر میشود .بههرحال زمانی که متغیرهای مستقل باهم همبستگی داشته باشند،
این روش نمیتواند اهمیت نسبی را نشان دهد (.)Darlington, 1990: 162
شاخصهای دیگری که در این گروه مورد استفاده قرار میگیرد :ضرایب رگرسیون
(استاندرد شده و استاندارد نشده) ،شاخص مفیدبودن ،1همبستگی نیمهجزئی ،2شاخص
1- Single-Analysis Methods
2- Multiple-Analysis Methods
3- Variable Transformation Methods
4- Zero-order correlations
5- Usefulness
6- Semipartial correlation
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معیار محصول 0است.
مهمترین روشهایی که در گروه تجزیه و تحلیل چندگانه مورد استفاده قرار
میگیرد ،روش میانگین مجذور همبستگی جزئی  2و شاخص دامنه 3است.
لیندر و دیگران )0881،031( 3پیشنهاد میکنند زمانی که پیشبینیکنندهها ترتیب
مشخصی داشته باشند ،هریک از پیشبینیکنندهها بهترتیب به مدل اضافه شود و از
مجذور همبستگی جزئی بهمنزله شاخص اهمیت نسبی آن متغیر استفاده شود.
روش شاخص دامنه بهوسیلهی بودسکو )132 ،0883( 1ارائه شده و از روشهای قبلی
متفاوت است .بر اساس این روش نیازی به دانستن اولویت متغیرها نیست .درواقع در این
روش اولویت یا ترتیب هریک از متغیرها برای ورود به مدل مشخص میشود .برای دو
متغیر پیشبینیکنندهی و  ،اگر سایر متغیرها را با نشان دهیم ،متغیر بر متغیر
مسلط خواهد شد و یا بر آن اولویت خواهد داشت اگر و فقط اگر:

در روشهای تغییر متغیر بیشتر بر همبستگی بین متغیرهای پیشبینیکننده تأکید شده
است .درواقع ضعفی که در بیشتر روشهای قبلی وجود داشت ،این بود که در صورت
وجود همبستگی بین متغیرهای مستقل یا پیشبینیکننده بیشتر روشهای ارائهشده کارایی
الزم را نداشتند .در این روش درواقع تالش میشود تا موضوع همبستگی بین متغیرها
بهگونهای رفع شود .از جمله این روشها روش تبدیل متغیرهای مستقل اصلی به متغیرهای
مستقل متعامد 2است .گیبسون ( )32-33 :0822و جانسون ( )23 :0822نشان دادند که
اهمیت نسبی مجموعهای از متغیرها را میتوان با استفاده از تبدیل اولیه متغیرها به
متغیرهای متعامدی که بیشترین ارتباط را با متغیرهای مستقل دارند ،بهدست آورد .در این
روش مجموعهای از متغیرهای متعامد ایجاد میشود که با متغیرهای مستقل معادلهی
رگرسیون ارتباط باالیی دارند اما با یکدیگر همبستگی ندارند .در این حالت میتوان
متغیر مالک را روی متغیرهای متعامد رگرسیون کرد و مجذور ضرایب رگرسیون
استاندار شده را بهمثابه اهمیت نسبی متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار داد .مزیت اصلی
1- Product measure
2- Average squared semipartial correlation
3- Dominance analysis
4- Lindeman et al
5- Budescu
6- Orthogonal
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این روش در بهکارگیری متغیرهای متعامد و در نتیجه نبود مشکل همبستگی بین
متغیرهای پیشبینیکننده است .ایرادی که در این روش وجود دارد این است که
متغیرهای متعامد تنها تقریبی از متغیرهای اصلی هستند و اگر دو یا تعداد بیشتری از
متغیرهای پیشبینیکننده همبستگی باالیی داشته باشند ،ارتباط واقعی یا اهمیت نسبی آنها
بهطور دقیق محاسبه نمیشود.
جانسون )01 ،2111( 0روشی ارائه کرد که ایراد فوق رفع شده است و در آن از
تبدیل متغیرها به متغیرهای متعامد استفاده میشود .اگرچه در روشهای قبلی از تغییر
متغیر استفاده میشد ،اما مزیت روش جانسون در این است که این روش نه تنها از
ضرایب رگرسیون متغیرهای متعامد روی متغیر مالک استفاده میکند ،بلکه ارتباط بین
متغیرهای مستقل اصلی و متغیرهای متعامد را نیز در نظر میگیرد .برای توضیح این
روش نمودار زیر را در نظر بگیرید.

نمودار .7شمای گرافیکی اهمیت نسبی بااستفاده ازروش جانسون درحالت وجود سه متغیر
()Johnson, & LEbreton, 2004 : 264

براساس نمودار اگر سه متغیر مستقل یا پیشبینیکننده وجود داشته باشند ( ) ،ابتدا
متغیرهای متعامدی بهدست میآیند که این متغیرهای متعامد ( ) برای پیشبینی متغیر
مالک ( )Yبهکار میروند .ضرایب رگرسیون  yروی  Zبهوسیله و ضرایب رگرسیون
روی با نشان داده میشود .ازآنجاییکه ها همبستگی ندارند ،ضرایب
1- Johnson
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رگرسیون روی برابر همبستگی بین و خواهد بود .بنابراین ،مجذور
سهم را در واریانس نشان میدهد (جانسون .)2113 ،برای محاسبه وزن نسبی ،
سهم در واریانس را در سهم در واریانس  Yضرب میکنیم و حاصل آنها را
با هم جمع میکنیم .برای مثال سهم نسبی بهصورت زیر به دست میآید:
براساس آنچه بیان شد و همچنین برمبنای مطالعات صورت گرفته ( & Johnson,

 .)LEbreton, 2004 : 252در مواردیکه متغیرهای مستقل امکان همبستگی دارند،
مناسبترین روش برای محاسبهی اهمیت نسبی متغیرها ،استفاده از روشهای تغییر
متغیر و از جمله روش جانسون است .لذا ،با توجه به ماهیت موضوع این مقاله و
همبستگی در متغیرهای مستقل یا پیشبینیکننده از روش جانسون استفاده میشود.

محاسبهی اهمیت نسبی ابعاد رفتار شهروندی بر وفاداری گردشگران با
استفاده از روش جانسون
همانگونه که بیان شد ،در مواردی که بین متغیرهای پیشبینیکننده همبستگی وجود
داشته باشد ،استفاده از روشهای تغییر متغیر مناسبترین روش برای محاسبهی اهمیت
نسبی هریک از متغیرهای مستقل در تعیین متغیر وابسته یا متغیر مالک است .در این
روش از متغیرهای متعامد برای بررسی اهمیت نسبی استفاده میشود .بنابراین ،اولین گام
در تعیین اجرای این روش بهدست آوردن متغیرهایی است که با متغیرهای مستقل
ارتباط باالیی داشته اما بین این متغیرها (متغیرهای متعامد) همبستگی وجود نداشته باشد.
فرایند بهدست آوردن متغیرهای متعامد بهصورت زیر است .اگر بردار متغیر مالک n*0
باشد و با  Yنشان داده شود ،و ماتریس متغیرهای پیشبینیکننده  n × pبوده و با X
نشان داده شود ،و تمامی متغیرها استاندارد شود .میتوان ماتریس  Xرا با استفاده از
تجزیه مقدارهای تکین 0بهصورت زیر نوشت:
و ماتریس قطری
 Q ،بردار مقادیر ویژه
که در آن  Pبردار مقادیر ویژه
است که مقادیر تکین  Xرا شامل میشود .جانسون نشان میدهد که تحت این شرایط
ماتریس متعامد برای ماتریس  Xرا میتوان بهصورت زیر به دست آورد.
1- singular value decomposition
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(ضرایب رگرسیون y

پس از بهدست آوردن مقادیر ماتریس  Zمیتوان مقادیر
(ضرایب رگرسیون روی ) را محاسبه کرد و درنهایت وزن
روی  )Zو
هریک از متغیرها را در تعیین متغیر وابسته با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

) بهمثابه ابعاد رفتار شهروندی در نظر گرفته
در این مقاله  03متغیر (
شد .متغیر  Yوفاداری گردشگران است که بهعنوان متغیر مالک مورد استفاده قرار
میگیرد .با استفاده از روش جانسون اهمیت هریک از ابعاد رفتار شهروندی بهصورت
به دست آمد.0
جدول  .1اهمیت ابعاد رفتار شهروندی در وفاداری گردشگران با استفاده از روش جانسون
(درصد از

)

ردیف

نام متغیر

اهمیت نسبی

ردیف

نام متغیر

اهمیت نسبی

1
1
3
4
5
6
7
8

 :X1جوانمردی
 :X2وظیفهشناسی
 :X3وجدان کاری
 :X4تعلق سازمانی
 :X5از خود گذشتگی
 :X6نوع دوستی
 :X7ادب و نزاکت رفتار مدنی
 :X8تعهد کاری

11/0
8/7
3/0
3/3
9/8
8/4
3/5
3/0

9
10
11
11
13
14
مجموع

 :X9مشارکت در کار
 :X10مشارکت حمایتی
 :X11مشارکت اجتماعی
 :X12حفاظت از منابع
 :X13خودآموزشی و خود بهبودی
 :X14پیشگامی در کار
100

¾
5/1
3/5
3/1
1/9
10/3

نتیجهگیری و پیشنهادها
سیستم توزیع خدمات مشتمل بر فرایندهایی است که مبتنیبر حضور افراد است.
بنابراین ،خدمات در ذهن مشتریان یعنی افرادی که آنها را ارائه میدهند نه فقط خود
خدمات .عرصهی تحقیقات پیرامون متغیرهای روانشناختی در علوم انسانی نشان از این
دارند که وابستگی کارکنان به سازمانهایشان بیشتر به اندازه و مقدار رفتارهای مشارکتی
ارائهشده از سوی آنان ،بهخصوص وقتی که اینگونه رفتارها بهعنوان رفتارهای خارج از
نقش شناختهشده باشند ،بستگی دارد .البته ارائه اینچنین رفتارهایی نیز وابسته به میزان
1ـ برای تجزیهی ماتریس و بهدست آوردن ماتریس متعامد از نرم افزار  Matlab 7و برای رگرسیون و محاسبهی وزنهای نسبی از
نرم افزار  SPSSاستفاده شده است.
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حمایتهای انجامشدهی سازمان در قبال کارکنان خود است .کیفیت مواجههی خدمت
تأثیر بسزایی بر وفاداری مشتریان به سازمانها دارد .رفتارهای فراتر از انتظارات نقش یا
همان رفتار شهروندی سازمانی مدیران و کارکنان هتل تأثیر زیادی در وفاداری
گردشگران خواهد داشت و بیگمان رفتوآمد گردشگران رونق اقتصادی هتل را به
دنبال خواهد داشت .نتایج بررسی نشان از تأیید فرضیههای تحقیق دارد ،بنابراین رفتار
شهروندی سازمانی بر وفاداری گردشگران تأثیر مثبت و معنیداری دارد و مؤلفههای
رفتار شهروندی با وزن و اهمیت نسبی متفاوت بر وفاداری گردشگران تأثیرگذار است.
ازاینرو نتایج حاصل از بررسی تأثیر مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی در وفاداری
گردشگران نشان داد که این مؤلفهها به ترتیب با اهمیت و وزن نسبی بیشتر در وفاداری
گردشگران تأثیرگذارند .جوانمردی با وزن نسبی  ،02وظیفهشناسی ،8/1وجدان کاری ،3
تعلق سازمانی  ،3/3از خود گذشتگی  ،8/8نوعدوستی  ،8/3ادب و نزاکت ،3/1
تعهدکاری  ،3مشارکت در کار  ،3/3مشارکت حمایتی  ،1/0مشارکت اجتماعی ،3/1
حفاظت از منابع  ،3/2خودآموزشی و خودبهبودی  0/8و پیشگامی در کار با وزن نسبی
 21/3بر وفاداری گردشگران تأثیر دارند .در نتیجه مؤلفههای رفتاری شهروندی به ترتیب
جدول زیر در وفاداری تأثیرگذار بودهاند .که از بین آنها پنج مؤلفه پیشگامی در کار،
جوانمردی ،از خود گذشتگی ،وظیفهشناسی و نوعدوستی بیشترین و مؤلفههای تعهد
کاری ،وجدان کاری و خود آموزشی و خود بهبودی کمترین وزن نسبی را در وفاداری
گردشگران داشتند.
ازاینرو پیشنهاد میشود مدیران و مسئوالن هتل به ترتیب به مؤلفههای پیشگامی در
کار ،جوانمردی ،از خود گذشتگی ،وظیفهشناسی و نوعدوستی در توسعهی رفتار
شهروندی سازمانی توجه بیشتری کرده و در ایجاد زمینه برای ارتقای رفتار شهروندی
سازمانی کارکنان بر اساس این مؤلفهها تالش کرده و این رفتارها را تقویت کنند .با توجه
به رابطهی مثبت بین رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران به هتل بهتر است
مدیران هتل با انجام اقدامات الزم اعتماد کارکنان به مدیران و هتل را افزایش دهند تا این
امر زمینهساز رضایت مشتریان و در نهایت وفاداری آنها به هتل شوند که این امر زمینهساز
سودآوری بیشتر برای هتل شده و باعث خواهد شد تا تصویر مثبتی از هتل در ذهن
مشتریان ایجاد شود.
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